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Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
instituts årsredovisning 2010 
Riksrevisionen har granskat Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

instituts (SMHI:s) årsredovisning, daterad 2011-02-15. Syftet har varit 

att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och 

avlämnandet av revisionsberättelse fästa generaldirektörens 

uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2011-05-27 med anledning 

av våra iakttagelser i denna rapport. 

Brister i koppling mellan instruktion och redovisade 
prestationsmått 
Enligt 3 kap. 1 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag (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 angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. 

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer 

har utvecklats med avseende på volym och kostnader.  

SMHI:s redovisning av prestationer avseende volym återfinns dels 

i ett antal tabeller i resultatredovisningen, benämnda ”prestationsmått”, 

dels i ett särskilt avsnitt benämnt ”exempel på mätetal och 

prestationer”. Riksrevisionen anser inte att kopplingen mellan de 

redovisade prestationsmåtten och SMHI:s uppgifter enligt instruk-

tionen är tydlig. Kommentarer och analyser saknas för flertalet av 

de redovisade prestationsmåtten i den löpande texten.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar SMHI att i kommande årsredo-

visningar förtydliga kopplingen mellan myndighetens uppgifter enligt 

instruktionen och de prestationsmått som redovisas. SMHI bör också 

i större utsträckning kommentera och analysera prestationsmåttens 

resultat.  
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Brister i redovisning av kostnader för prestationer 
Som nämns ovan framgår av 3 kap. 1 § FÅB att resultatredovisningen 
främst ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Av ESV:s föreskrifter framgår att 
kostnad per prestation kan avse såväl kostnad per prestationstyp och år 
som en enskild prestations totala kostnad. 

SMHI redovisar inte kostnader för valda prestationsmått utan hänvisar 
genomgående till mätetal avseende kostnader för IT och FoU. SMHI 
motiverar dock i årsredovisningen varför man anser att en sådan 
jämförelse är relevant.  

Riksrevisionen anser att nuvarande kostnadsredovisning inte uppfyller 
kraven enligt förordningen.  

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar SMHI att utveckla sin ekonomiska 
redovisning så att det blir möjligt att redovisa kostnader för de 
prestationer som myndigheten väljer att presentera i årsredovisningen.  

Brister i redovisning av prestationer i uppdrags- och 
affärsverksamheten 
SMHI anger det ekonomiska resultatet som prestationsmått för de båda 

verksamhetsgrenarna uppdragsverksamhet och affärsverksamhet. 

Riksrevisionen anser inte att det ekonomiska resultatet är ett mått på 

prestation i den mening som avses i 3 kap. 1 § FÅB. Vad gäller 

affärsverksamheten har Riksrevisionen dock förståelse för att SMHI av 

konkurrensskäl inte vill lämna ut detaljerade uppgifter om uppdrag och 

kostnader. 

Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar SMHI att utveckla prestationsredo-
visningen avseende uppdragsverksamheten med volym och kostnader 
för olika typer av uppdrag. Avseende affärsverksamheten bör SMHI 
tydligt ange varför man inte lämnar någon prestationsredovisning. 

Ansvarig revisor Anne Bryne har beslutat i detta ärende. 
Uppdragsledare Anders Lexner har varit föredragande.  

 

 

Anne Bryne    Anders Lexner 
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