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Försäkringskassan

Revisionsrapport – Årsredovisning 2016
Riksrevisionen har granskat Försäkringskassans årsredovisning, daterad 2017-02-14.
Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
• huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen
om intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med modifiering. Vi har lämnat ett
uttalande med reservation avseende ledningens efterlevnad av de föreskrifter som är
tillämpliga för användning av anslag och inkomster och vill fästa ledningens
uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2017-05-19 med anledning av våra iakttagelser i
denna rapport.

Överskridande av bemyndigande
Försäkringskassans bemyndiganderam uppgick till 312 500 tkr för anslag UO 10 1:6 ap 9
Bidrag för sjukskrivningsprocessen, Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) för år
2016. Försäkringskassan har per 2016-12-31 ett utestående åtaganden som uppgår till
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uppskattningsvis 520 000 tkr. Bemyndiganderamen har därmed överskridits med ca 207
500 tkr.
Under 2016 ändrade Försäkringskassan sin hantering av beställningar av FMU vilket
medfört att en större balans av beställda utredningar uppstått. Vid framtagande av
årsredovisningen har den ändrade hanteringen inte framkommit och därför inte beaktats.
Vidare har inte tillräckliga kontroller utförts före beställning av FMU om dessa ryms
inom bemyndiganderamen. Detta har medfört att det i årsredovisningen för 2016
redovisas ett felaktigt utestående åtagande om 303 928 tkr i
bemyndiganderedovisningen, detta borde redovisats till uppskattningsvis 520 000 tkr.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att förstärka den interna styrningen och
kontrollen för sina beställningsrutiner avseende försäkringsmedicinska utredningar.
Vidare rekommenderas Försäkringskassan att löpande säkerställa att utestående
åtaganden ryms inom tilldelat beställningsbemyndigande.

Ansvarig revisor Agneta Bergman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anette
Sannebro har varit föredragande

Agneta Bergman

Anette Sannebro
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