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Myndigheten för handikappolitisk samordning
årsredovisning 2011
Riksrevisionen har granskat Myndigheten för handikappolitisk
samordning (Handisam) årsredovisning, beslutad 2012-02-21. 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 2012-05-04 med anledning
av våra iakttagelser i denna rapport.

Sammanfattning
I resultatredovisningen redogör Handisam för en rad effekter. Det
saknas emellertid analys av orsakssambanden för dessa effekter. Det
går därmed inte att påvisa att effekterna enbart är ett resultat av
Handisams prestationer.
Vidare redogörs för ett flertal prestationer i resultatredovisningen.
Prestationerna redovisas till volym och i de fall det är möjligt görs
även jämförelse över tid. Handisam kommenterar dock inte större
förändringar. Kostnader redovisas separat endast för ett fåtal av
prestationerna.
Ovan beskrivna brister försvårar för läsaren att bilda sig en uppfattning
om verksamheten och dess effektivitet.

Redovisning av effekter
Effekter redovisas under egna rubriker på åtta ställen i
årsredovisningen. Som exempel kan nämnas s. 20, under avsnittet
Kampanjen Hjärnkoll. Där anges, under rubriken Effekter, att ”Antalet
inslag i media där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
berättar om sin situation har ökat med 58 procent (sedan 2009).”.
I Ekonomistyrningsverkets (ESV) handledning Resultatredovisning
2009:29 beskrivs på sid 16 att vid redovisning av effekter behöver
utfall och effekter hållas isär. Effekten är skillnaden mellan hur utfallet
blev med prestationen och hur utfallet skulle ha blivit om prestationen
inte hade existerat. Vidare framgår av ESV:s föreskrifter till
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
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(FÅB) 3:1 att information om resultatet ska vara baserad på
dokumenterade data och mätmetoder.
Analys av orsakssambandet i redovisningen av effekter går inte att
finna varken i resultatredovisningen eller i underlagen till densamma.
Det framgår med andra ord inte om eller till vilken del förändring i
utfall beror av Handisams prestationer.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Handisam i kommande
årsredovisningar endast redovisar effekter när det finns ett klarlagt
orsakssamband mellan Handisams prestation och hela den redovisade
effekten.

Redovisning av prestationer
Av FÅB 3:1 samt ESV:s föreskrifter till densamma framgår att
resultatredovisningen främst ska avse hur verksamhetens prestationer,
företrädesvis de viktigare, har utvecklats med avseende på volym och
kostnader. Väsentliga förändringar ska kommenteras.
För flertalet av prestationerna finns brister i redovisning av kostnader.
För några av dessa avser den redovisade kostnaden en grupp
prestationer som inte är homogen. För andra prestationer saknas
kostnadsuppgift helt.
För de prestationer där jämförande volymuppgifter redovisas saknas
kommentarer till förändringarna.
Bristerna innebär att det blir svårt för läsaren att få en bild av
verksamhetens effektivitet.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Handisam påskyndar arbetet med
att anpassa redovisningen så att kostnader kan redovisas i förhållande
till de identifierade väsentligaste prestationerna. Vidare
rekommenderar Riksrevisionen att Handisam i kommande
resultatredovisningar kommenterar väsentliga förändringar.

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende.
Uppdragsledare Maria Gravåhs har varit föredragande.

Göran Selander

Maria Gravåhs
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Kopia för kännedom:
Regeringen
Socialdepartementet
Finansdepartementet (budgetavdelningen)
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