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Fortifikationsverkets årsredovisning 2010 
Riksrevisionen har granskat Fortifikationsverkets (FortV:s) 

årsredovisning, daterad 2011-02-18. Syftet har varit att bedöma om 

årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och 

avlämnandet av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på 

nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information om vilka åtgärder FortV avser att 

vidta med anledning av iakttagelserna i denna rapport. 

 

1 Överskådlighet enligt 2 kap 5§ FÅB 
Enligt 2 kap. 5 § FÅB ska årsredovisningen upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 

I FortV:s resultatredovisning saknas tillräcklig stringens och koppling 

mellan mål och återrapportering/prestationer. Generellt redovisas 

alltför allmänna beskrivningar och inte tillräckligt konkreta 

kommentarer och slutsatser t ex avseende redovisade nyckeltal. 

Resultatredovisningen blir därmed inte tillräckligt lättillgänglig och 

överskådlig för läsaren.  

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar FortV att tydliggöra och dokumentera 

vilka prestationer, volym, kostnad som identifierats. Dels i förhållande 

till uppgifter i instruktionen och dels för regleringsbrevets mål. Detta 

behöver ske för interna behov men också för att resultatredovisningen 

främst ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats. 

Riksrevisionen rekommenderar FortV att i årsredovisningen förtydliga 

kopplingen mellan instruktion, återrapporteringskrav enligt 

regleringsbrev och prestationer för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 5 

§ FÅB avseende överskådlighet som innebär att informationen skall 

presenteras på ett relevant och systematiskt sätt.  



 

 Dnr 32-2010-0574 

 

 

   

  
2 [ 3 ]  

 

2 Redovisning enligt 3 kap. 1 § FÅB 

Enligt 3 kap. 1 § FÅB ska myndigheten redovisa och kommentera 

verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av 

myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, 

har angivit i regleringsbrev eller i något annat beslut. 

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer 

har utvecklats med avseende på volym och kostnader. 

 

2.1 Otydlig redovisning av prestationer med avseende på 
volym och kostnad 

Generellt innehåller resultatredovisningen otillräckliga 

beskrivningar av verksamheten. Förklaringar kring den 

redovisade informationen i resultatredovisningen är alltför 

generella med för få konkreta redovisade prestationer, volym och 

kostnad. 

Exempel på ett område där tydliga prestationer saknas är 

förvaltningsverksamheten, t ex utgifter nybyggnation och 

ombyggnation samt miljöhänsyn. 

 

Prestationer, volymer och kostnader saknas för vissa uppgifter.  

T ex saknas volymuppgifter för uppdragsverksamheten. 

Jämförelsetal för minst två föregående år saknas också avseende 

dessa uppgifter vilket gör att prestationernas utveckling, 

relationen mellan volym och kostnad, inte kan utläsas. 

 

2.2 Otillräcklig beskrivning av data och mätmetoder 

Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 1 § FÅB ska informationen om 

resultatet vara baserad på dokumenterade data och mätmetoder. 

Eventuella osäkerheter i data och mätmetoder ska kommenteras.  

FortV har inte tillräckligt beskrivit de data och mätmetoder som 

använts eller eventuella osäkerheter i dessa. Exempel på ovanstående 

brister är redovisningen av kvalitetsmätningen av fastighetsdrift 

Driftrosen och beräkningen av koldioxidutsläpp. 
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar FortV att redovisa uppgifter om volym 

och kostnad samt jämförelsetal för minst två föregående år avseende 

de prestationer FortV identifierat utifrån de uppgifter som framgår av 

FortV:s instruktion och regleringsbrev. 

 

Riksrevisionen rekommenderar FortV att i resultatredovisningen 

beskriva de data och mätmetoder som resultat baseras på samt 

kommentera eventuella osäkerheter. 

 

 

Ansvarig revisor Lars Nordstrand har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Stefan Gustavsson har varit föredragande.  

 

 

 

Lars Nordstrand  Stefan Gustavsson 
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