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Strålsäkerhetsmyndighetens årsredovisning
2010
Riksrevisionen har granskat Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM: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 generaldirektörens
uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2011-05-27 med anledning
av våra iakttagelser i denna rapport.

Brister i redovisning av prestationer
Enligt 3 kap. 1 § Förordning (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.
SSM har valt att definiera prestationer med utgångspunkt i
verksamhetens processer. Detta innebär att redovisade uppgifter för en
prestation i själva verket består av summan av flera olika
underliggande prestationer. SSM anger t.ex. antal viktiga prestationer
till 190 stycken för prestationen ”utöva tillsyn”. Det framgår inte av
årsredovisningen vilka olika prestationer som tillsammans summerar
till 190 stycken.
SSM anger dels kostnaden för de viktiga prestationerna och dels
prestationstypens kostnad. Eftersom det inte är känt vilka de viktiga
prestationerna är så har man inget att relatera kostnaderna till.
Riksrevisionen anser att prestationsredovisningen är alltför aggregerad
för att möjliggöra för SSM att kommentera och analysera resultatet av
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redovisade prestationer. Det är inte heller möjligt för en läsare att
ställa redovisade kostnader i relation till redovisade volymuppgifter
eftersom både volym och kostnadsuppgifter är en sammanslagning av
flera typer av prestationer.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar SSM att utveckla sin redovisning av
prestationer.

Brister i redovisning av avgiftsbelagd verksamhet
Anslag har täckt underskott i avgiftsbelagd verksamhet
I avsnittet avgiftsbelagd verksamhet redovisar SSM en tabell över den
verksamhet där SSM själva disponerar intäkterna. Verksamheten som
finansieras med avgifter ska täcka kostnader som genereras i
verksamheten och avgifterna ska sättas så att intäkterna på ett eller
några års sikt täcker samtliga direkta och indirekta kostnader, dvs. så
att full kostnadstäckning uppnås.
För uppdragsverksamheten som är en del av den avgiftsbelagda
verksamheten har SSM felaktigt täckt ackumulerat underskott med
anslagsmedel.
För övrig avgiftsbelagd verksamhet som riksmätplats och radonlab har
SSM betydligt högre kostnader än intäkter. Även i dessa fall har man
täckt underskott med anslagsmedel.

Bristande överensstämmelse mellan resultatredovisning
och finansiell redovisning
Enligt tabellen över avgiftsbelagd verksamhet uppgår intäkter för
uppdragsverksamheten till 943 tkr. Enligt not 1 till resultaträkningen
uppgår motsvarande intäkter till 2,3 mnkr. Av årsredovisningen
framgår inte någon förklaring till varför beloppen skiljer sig åt.

Kommentarer och analyser saknas till redovisade
underskott
SSM har inte kommenterat hur de avser att komma tillrätta med
redovisade ackumulerade underskott respektive ackumulerade
överskott i avgiftsbelagd verksamhet. Detta gäller såväl intäkter som
disponeras som intäkter som levereras in mot inkomsttitel.
Krav på full kostnadstäckning gäller inte enskilda år utan på några års
sikt. Underskott kan uppstå under ett år och myndigheten ska då
kommentera i årsredovisningen hur underskottet ska täckas i
framtiden. Ser man att underskottet inte kan täckas med kommande
ökade avgifter behöver undantag från kravet på full kostnadstäckning
begäras.
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All avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras av SSM har
ackumulerade underskott dvs. kostnaderna är högre än intäkterna.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar SSM att se över sin redovisning av den
avgiftsbelagda verksamheten. För riksmätplats och radonlab bör SSM
överväga att begära undantag från kravet på full kostnadstäckning då
alltför höga avgifter motverkar syftet med verksamheten.

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

Anne Bryne

Anders Lexner

Kopia för kännedom:
Regeringen
Miljödepartementet
Finansdepartementet (budgetavdelningen)
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