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INLEDNING
Nystart för Swedac
2018 var ett utmanande år för Swedac. När året nu är till ända är i storleksordningen en tredjedel
av myndighetens medarbetare nya och ett flertal i ledningen är nya. Medarbetare från två
avdelningar – Reglerad mätteknik och Juridik och inre marknad har nästan helt bytts ut.
Samlokaliseringen till huvudkontoret i Borås är i stort helt genomförd.
Vi har tappat mycket erfarenhet och kompetens samt en stor del av vårt kollektiva minne under
året. Samtidigt finns det mycket att glädjas åt och all anledning att känna tillförsikt inför
framtiden.
Huvuddelen av de som har lämnat myndigheten har fått nya jobb, vilket är mycket glädjande.
Rekryteringen till nya tjänster går bra. Ökade anslag från regeringen under tre år ger oss goda
förutsättningar att få en bra nystart och förnyelse av myndigheten.
Sedan jag i september tillträdde som generaldirektör för Swedac har jag ägnat mycket tid åt att
sätta mig in i organisationen. Jag är imponerad av såväl den djupa som breda kompetens som
finns inom myndigheten. Swedac är en viktig del av tilliten i det svenska samhället och
betydelsefull för vår konkurrenskraft och den fria handeln. Swedac har en viktig del i att
säkerställa kompetens, kvalitet och säkerhet i det svenska samhället.
Under 2018 har vi fått röra oss i snäva cirklar. Fokus har legat på att upprätthålla verksamheten
och sköta det arbete vi som myndighet är skyldiga att utföra, samtidigt som mycket kraft har gått
åt att klara kompetensförsörjningen under samlokaliseringen till Borås. Detta har man klarat av
på ett beundransvärt sätt.
Det är dock nödvändigt att Swedac så fort som möjligt, även mäktar med att blicka utåt och
framåt. Vi måste kunna satsa på utveckling och internationell verksamhet, även om arbetet med
detta kanske inte kommer att ha samma form som tidigare. Jag tror att mycket finns att vinna på
att hitta bilaterala samarbeten med i första hand våra nordiska grannländer och på så sätt till
exempel kunna få även smala ackrediteringsområden att bli kostnadseffektiva.
Viktigt är också att förbereda organisationen för den kommande referentbedömningen som EA,
den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, genomför i början av nästa år.
Även kommunikationen behöver stärkas så att Swedacs viktiga roll i samhället blir tydlig både
internt och externt. Vi har under 2018 påbörjat ett arbete om hur kommunikation kan stödja
verksamheten och synliggöra Swedac.
2019 blir en nystart för Swedac och ett år då mycket kommer att hända. Då vi tillsammans, såväl
gamla som nya medarbetare på myndigheten, arbetar med att utveckla en ny gemensam kultur.
Vi ska inte sträva tillbaka mot hur det var 2017 utan använda samlokaliseringen till att skapa en
förnyad organisation. Ett Swedac som klarar såväl interna som externa utmaningar idag och i
framtiden.
Beslut om årsredovisning
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Borås 2019-02-22

Ulf Hammarström
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RESULTATREDOVISNING
Årsredovisningen är strukturerad så att först sker rapportering av mål och återrapporteringskrav
samt av uppdrag enligt regleringsbrevet, vilka redovisas under egen rubrik. Därefter redovisas
Swedacs verksamhetsområden. Dessa presenteras med en liten inledande allmän text per
område.
Inom varje verksamhetsområde presenteras sedan respektive effektmål och detaljmålens
resultat. Efter redovisningen av Swedacs uppdrag och fyra verksamhetsområden, följer de
lagstadgade områdena för personal och finansiell redovisning.

Mål och återrapporteringskrav i enlighet med Swedacs regleringsbrev för
budgetåret 2018 p 1
Åtgärder mot sjukfrånvaro
Åtgärderna beskrivs under rubriken personalredovisning (se sid 31)
Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling
Under 2018 genomförde Swedac en upphandling som översteg tröskelvärdet.
Upphandlingen avsåg Bedömartjänster – Laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan1. En
behövlighetsprövning av villkoren gjordes inför upphandlingen. Prövningen utgick ifrån hur stor
risk som bedömdes föreligga för att oskäliga arbetsvillkor gällande lön, semester och arbetstid
skulle uppkomma vid upphandlingen. Bedömning gjordes att det inte fanns någon risk för
orimliga arbetsvillkor. Vidare ställdes frågan om det fanns någon risk för snedvridning av
konkurrens genom social dumpning. Även i denna fråga blev bedömningen att det inte förelåg
någon risk för social dumpning, inom den aktuella branschen.
Om informationssäkerhet
IT-tekniska åtgärder
Under 2018 har Swedac installerat ett antal system som skyddar för obehörig åtkomst.
Analys har genomförts av Swedacs nyttjande av molntjänster. Resultatet av analysen är att
medarbetarna följer de instruktioner som gäller. Vi har även infört kontrollsystem för att spåra
felaktiga beteenden i nätverket. Myndigheten har installerat en funktion för säker utskrift.
Administrativa åtgärder
Myndigheten har gått igenom samtliga informationstillgångars klassning och uppdaterat styrande
dokument som anger konsekvenserna av klassningen. Swedac har infört kraven från den nya
dataskyddsförordningen (GDPR) i vårt ledningssystem samt utbildat alla medarbetare.

Uppdrag i enlighet med Swedacs regleringsbrev för budgetåret 2018 p 3
Uppdrag 1 Regeringens exportstrategi – ackreditering och standardisering
Swedac har på regeringens uppdrag2 tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas
genom ackreditering och standardisering. Uppdraget genomfördes i samråd med
Kommerskollegium, Tillväxtverket, Vinnova (Verket för innovationssystem) och Sveriges
Standardiseringsförbund. Rapporten ”Starkare Sverige med öppna system” lämnades över 17

1
2

Dnr 2018/777
Dnr 2017/542
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april 2018 till EU3 och handelsminister Ann Linde. Rapporten bör vara av intresse för flera aktörer
såsom svenska exportföretag, branschorganisationer, myndigheter och beslutsfattare.
Det finns nya lagförslag från EU som frångår de nuvarande regler som underlättar för företag
som vill ha tillträde till den europeiska marknaden. Dessa lagförslag medför risk för ökad
administrativ börda samt ökade kostnader för företagen. Även det internationella systemet
frångås ofta, av någon part som ställer krav utöver de rådande standarderna för
marknadstillträde, vilket leder till ökade kostnader i alla led. Större och väletablerade företag
accepterar oftast dessa krav. Mindre företag kan få det svårare att hantera detta, vilket kan
hämma deras möjlighet till export. Vidare visar rapporten att ackrediterade organ tycker att
ackreditering är viktigt för verksamheten och underlättar internationell handel. Dessutom ser de
företag som engagerat sig i standardisering fördelarna med det. Genom att använda standarder i
sin produktutveckling, säkerställer de att de uppfyller relevanta krav. Många aktörer har däremot
fortfarande bristande kunskap om hela kvalitetsinfrastrukturen. Förslaget är att framförallt
arbeta vidare med utbildningsinsatser. Ett ytterligare förslag är att Sverige aktivt bör delta i
Världshandelsorganisationen (WTO) i syfte att undanröja onödiga handelshinder och verka för en
god efterlevnad av slutna avtal. Sverige bör även ha en övergripande samordning av
kvalitetsinfrastrukturen och stärka samarbetet mellan berörda myndigheter.
Flera olika insatser och kanaler har använts för att sprida kunskapen i rapporten.
Swedac redovisade rapporten på ett frukostseminarium den 18 april på Utrikeshandelsföreningen. Rapporten finns även tillgänglig i sin helhet på Swedacs och Regeringens hemsida på
webben. Swedac deltar i två pågående projekt som finansieras av Vinnova, ”Regionala
utbildningsinsatser kring standardisering, ackreditering samt immaterialrätt”, respektive
”Utbildningspaket inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt” där rapporten i sin
helhet är ett viktigt referensdokument. Vidare har en sammanfattande rapport ”Stärkta
handelsmöjligheter med ackreditering och standarder” tagits fram i samarbete med Swedish
Standards Institute (SIS).
Uppdrag 2 Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen (Brexit)
Swedac har följt utvecklingen vad gäller Brexit under året och kunnat konstatera att slutsatserna i
den rapport myndigheten överlämnade till regeringskansliet 20174 fortsatt varit giltiga.
Information har även publicerats på Swedacs hemsida på webben om möjliga konsekvenser av
Brexit.
Uppdrag 3 Aktuella lagförslag från Europeiska kommissionen
Varupaketet5
I slutet av december 2017 presenterade kommissionen ett förslag till ny förordning om
ömsesidigt erkännande och ett förslag till ny förordning om marknadskontroll. Swedac har
löpande under året lämnat synpunkter på förslaget till regeringskansliet och under våren även
deltagit vid förhandlingar i EU. Under hösten har Swedac vidareförmedlat marknadskontrollmyndigheternas synpunkter på regleringen till Utrikesdepartementet (UD). Förslaget innehåller
bl.a. bestämmelser om ökade befogenheter för de myndigheter som har uttalade
marknadskontrolluppgifter och krav på ökat samarbete mellan myndigheter, inklusive
tullmyndigheter.
3

Europeiska unionen
Dnr 2017/2226
5 Varupaketet är ett samlingsnamn för tre rättsakter, förordning 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på
produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, förordning 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter samt beslut 768/2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter.
4
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EU-gemensamma regler för drönare
Swedac har fortsatt bidragit med synpunkter på det förslag till EU-gemensamma regler för
drönare som Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) presenterade i början av 2017.
Swedac har bevakat förslaget utifrån de delar som rör ackreditering, certifiering, CE-märkning6
och marknadskontroll. I arbetet har ingått kontakter med Transportstyrelsen och att ta fram
remissvar avseende de delar av regleringen som rör Swedacs område.
Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
Swedac har under året haft kontakter med Datainspektionen för att få del av och bidra till det
arbete som pågått med att utarbeta riktlinjer för ackreditering och certifiering i enlighet med
regleringen i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Kommissionen (DG GROW7)
anordnade i början av året ett möte där de nationella ackrediteringsmyndigheternas behov av
möjlighet att få delta i framtagandet av vägledningar lyftes. Trots det har det varit svårt att få del
av förslagen innan dessa lämnats på allmän remiss, så kallad ”public consultation”.
Uppdrag 4 Moderna beredskapsjobb
Swedac har under 2018 haft två personer anställda inom ramen för moderna beredskapsjobb.
Tjänsterna avslutades enligt plan under året. Med anledning av omlokaliseringsbeslutet, som
meddelades 25 januari 20188, som innebär att verksamheten samordnas till Borås. All kraft har
lagts på att avveckla Alvikskontoret och att rekrytera till huvudkontoret i Borås. Det innebär att
det inte har funnits någon möjlighet eller interna resurser, att samtidigt med omställningen
erbjuda ytterligare tjänster inom ramen för moderna beredskapsjobb.

6

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne ('i
överensstämmelse med EG-direktiven'). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav
7 Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
8 Dnr 2018/305
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INTERN STYRNING; EFFEKTMÅL OCH RESULTATRAPPORTERING
Intern styrning och kontroll
Swedacs interna styrning och kontroll bygger på att ledningssystemet med dess instruktioner och
rutiner följs. Ledningssystemet uppfyller kraven i standarderna SS-EN ISO 9001:20159, SS-EN ISO
14001:201510, SS-EN ISO/IEC 27001:201711 vilka Swedac har valt att följa samt SS-EN ISO/IEC
17011:200512 som är obligatorisk för nationella ackrediteringsorgan.
Förutom arbetsledningens uppföljning av det dagliga arbetet sker kontroll av efterlevnad genom
interna revisioner, processgenomgångar, målanalysmöten, ledningens genomgång, och inbyggda
kontroller/moment i vissa flöden, t.ex. dualitet vid vissa beslutsprocesser och ekonomimoment.
Effektmål och resultatrapportering
Myndighetens effektmål är baserade på förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) och dessa har brutits ner till mätbara detaljmål som
sedan har fastställts och lagts in i myndighetens ledningssystem.
Swedac följer upp sin verksamhet genom att regelbundet mäta och analysera hur väl de uppsatta
målen har nåtts. Verksledningen fattar löpande beslut om justeringar av effekt- och detaljmål
samt en helhetsöversyn av dessa gör vid ledningens årliga genomgång. Varje målområde har ett
eller flera effektmål och varje effektmål har ett eller flera detaljmål.
Detaljmålen har normalt tre mätgränser som definieras individuellt beroende på vad som mäts.
Alla detaljmål, utom ett, har gränser i steg om grönt, gult och rött. Grönt anger att målet ska
anses uppnått. Ett av detaljmålen har gränsen ja eller nej, det vill säga uppfylls kraven eller inte.
Beroende på vad som mäts görs mätningar per månad, tertial, årsvis eller vart tredje år.
Alla effektmål redovisas inte i årsredovisningen då det finns ett antal målsättningar som har till
syfte att stödja interna processer och utvecklingsarbeten, vilka bedöms mindre relevanta ur ett
externt perspektiv.
Swedac har fyra verksamhetsområden;
- Ackreditering
- Internationellt utvecklingssamarbete
- Kontrollordningar och samordning av marknadskontroll
- Reglerad mätteknik
ACKREDITERING
Ackreditering innebär en prövning av kompetensen hos företag som utför s.k. bedömning av
överensstämmelse, t.ex. ett laboratorium som utför provning, ett certifieringsorgan som utför
certifiering eller ett kontrollorgan som utför besiktning. Ackreditering som system för
kompetensprövning i sin nuvarande form har funnits i Sverige sedan 1989. Swedac är utpekat
som det nationella ackrediteringsorganet i Sverige, vilket innebär att myndigheten bland annat
har ansvaret att upprätthålla ackrediteringssystemet inom Sverige och ansvara för att det
svenska systemet uppfyller ställda krav. Sedan den 1 januari 2010 regleras ackreditering på EUrättslig nivå genom förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
9

SS-EN ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet-Krav
SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem – Krav och vägledning
11 SS-EN ISO/IEC 27001:2017 Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav
12 SS-EN ISO/IEC 17011:2005 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av
överensstämmelse
10
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_______________________________________________________________________________________________Ackreditering

m.m. Nationella regler finns bl.a. i lagen (2011:791) och förordningen (2011:811) om
ackreditering och teknisk kontroll. Ackrediteringssystemet har också en internationell struktur
som ska säkerställa att de företag som verkar under ackreditering uppfyller internationellt
uppställda krav på bl.a. kompetens och oberoende. Områden som idag finns inom
ackrediteringssystemet är i huvudsak laboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan,
verifieringsorgan samt anmälda och utsedda organ. Laboratorier har verksamhet inom provning
av fysikaliska egenskaper, vatten, luft, oförstörande provning, livsmedel, hälso- och sjukvården
m.m. Med kontrollorgan avses företag som utför kontroller inom olika områden där det vanligen
finns en lagstiftning som styr området och kontrollintervallen. Exempel på områden är kontroll av
hissar och andra lyftanordningar, kontrollbesiktning av fordon, trycksättning med gas samt
kontroll av gasflaskor, cisterner, vågar och elmätare. Certifieringsorgan är företag som hanterar
certifiering avseende ledningssystem, produkter och personer. Verifieringsorgan är företag som
verifierar rapporter om företags koldioxidutsläpp och ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter. Ackreditering ligger även till grund för att utse s.k. anmälda organ. Anmälda organ är
tredjepartsorgan som provar, certifierar och kontrollerar mot kraven i olika EU-rättsakter.
Swedac anmäler sedan, i egenskap av anmälande myndighet, dessa företag till EU-kommissionen.
Swedac bidrar, tillsammans med andra myndigheter, till den årliga rapporteringen till EUkommissionen avseende kontroll av ekologiska livsmedel och foder som utförs av
certifieringsorgan som en del av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan enligt den nationella
kontrollplanen.
Händelser under 2018
-

Den enskilt största händelsen under året är samlokaliseringen av verksamheten till Borås.
Vad det gäller ackrediteringsverksamheten så har den största utmaningen varit att
hantera tillsyner, nyackrediteringar och implementering av nya standarder, samtidigt som
Swedac tappat kompetens och resurser. Rekrytering, kvalificering och kompetensbreddning har prioriterats för att säkerställa att Swedac kan behålla status som nationellt
ackrediteringsorgan och uppfylla de MLA13-avtal som Swedac är signatär till.
Swedac påbörjade arbetet med att bedöma mot nya laboratoriestandarden (SS-EN
ISO/IEC 17025:2018). Standarden publicerades november 2017 (som ISO/IEC
17025:2017). Det totala antalet laboratorier som tidigare ackrediterats enligt SS-EN
ISO/IEC 17025:2005 var 760 stycken innan övergången påbörjades.
Swedac har förberett och kan påbörja ackreditering för vissa områden inom
handelsavtalet EU-Kanada (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement
förkortat CETA).
Swedac har förberett och kan påbörja ackreditering inom ramen för den nya
spellagstiftningen. Ny spellag (2018:1138), förordning (2018:1475) samt nya föreskrifter
från Lotteriinspektionen14 (LIFS 2018:1 t.o.m. LIFS 2018:12) beslutades under sommaren
2018. Swedac har i detta arbete haft ett nära samarbete med Lotteriinspektionen.
Lagstiftningen bygger på att spelföretaget måste erhålla licens från Lotteriinspektionen

13

Multilateral Agreement: avser avtal som används inom ackrediteringens internationella samarbetsorganisationer såsom European co-operation
for Accreditation (EA) och International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
14 Lotteriinspektionen bytte namn till Spelinspektionen 1/1 2019
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för att få vara verksam i Sverige. Som bevis på att spelföretaget uppfyller samtliga
tekniska krav som behövs för att erhålla licens ska rapporter/certifikat bifogas från
ackrediterade laboratorium, kontroll- eller certifieringsorgan. Alla spelföretag som ska
verka i Sverige måste erhålla licens, som senast 1/1 2019. Övergångsregler ger företagen
en möjlighet att skaffa licens som senast till 30/6 2019.
En ny arbetsmiljöstandard, SS-ISO 45001:2018 (Ledningssystem för arbetsmiljö -krav och
vägledning), publicerades 23 mars och samtidigt informerades att SIS-OHSAS 18001:2007
(Occupational Health and Saftey Assessment series) kommer att återkallas med en
övergångstid på tre år. Samtidigt med utfasning av SIS-OHSAS 18001:2007 avslutar
Swedac certifiering under ackreditering mot Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är avstämt med Arbetsmiljöverket. Flertalet
certifieringsorgan har under året tillsynsats för att kunna certifiera under ackreditering
enligt den nya standarden.
SS-ISO 37001:2017 Ledningssystem mot mutor: Certifieringsordning accepterades av
Swedac i oktober. Denna ordning tillsammans med standarden ligger som grund för
certifiering av företag/organisationer av ett ackrediterat certifieringsorgan.
SS-EN ISO 18295 serien: Krav på kundkontaktcentra. Processcertifieringsordning att
användas tillsammans med standarden accepterades av Swedac i september 2018.
Trycksatta anordningar: Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som bygger bland annat på
tryckkärlsdirektivet (Pressure Equipment Directive, PED 2014/68/EU) har introducerats
och tillsyner har genomförts under året.
Pannoperatörer: Personcertifieringsordning som bygger på Arbetsmiljöverkets
föreskrifter har accepterats av Swedac i mars.
Värmepumpar: Produktcertifieringsordning som bygger på europeiskt regelverk har
accepterats av Swedac i februari.
Cisternkontroll: Inför halvårsskiftet 2018 så gjordes regelverket om såtillvida att
föreskrivande myndighet blev helt och hållet Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Tidigare föreskrev både MSB och Naturvårdsverket krav på cisterner.
En förenkling för de ackrediterade företagen har upplevts då det numer är ett regelverk.
Swedac har hanterat övergången för samtliga ackrediterade organ i tid.
Effektmål ackreditering
1. Behovsanpassat regelverk, egna föreskrifter
Tolkning av effektmålet behovsanpassat regelverk, egna föreskrifter
Swedacs tolkning av effektmålet är att regelverket ska vara väl anpassat till det område som är
avsett att regleras och i linje med relevanta internationella standarder. Effektmålet kopplas till
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1 § p.1-3 i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll.
Uppsatta mätområden, målgräns för måluppfyllelse samt resultat
Mätområde
Behovsanpassat regelverk15
Egna föreskrifter

Målgräns
Regelverket är behovsanpassat 100 %

Ackrediteringsområden med behovsanpassade regelverk
Regelverket
är behovsanpassat

Regelverket
behöver
ändras och
följer plan för
detta

Regelverket
behöver ändras
men plan för detta
saknas eller följs
inte

(antal)

(antal)

(antal)

Område

Certifiering

Kontroll

Provning och
kalibrering

1

1

2

0

1

0

Resultat

Regelverket är behovsanpassat

2018

2017

2016

4

Regelverket
behöver
ändras men
plan för
detta saknas
eller följs
inte

Regelverket
behöver
ändras men
plan för
detta saknas
eller följs
inte

0

Regelverket
behöver
ändras och
följer plan
för detta

Regelverket
behöver
ändras och
följer plan
för detta

Regelverket
behöver
ändras men
plan för
detta saknas
eller följs
inte
Regelverket
behöver
ändras men
plan för
detta saknas
eller följs
inte

2

Regelverket
behöver
ändras men
plan för
detta saknas
eller följs
inte

Regelverket
behöver
ändras men
plan för
detta saknas
eller följs
inte

Regelverket
behöver
ändras och
följer plan
för detta

Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts i sin helhet.
Ett nytt arbetssätt för föreskriftsarbete började tillämpas under hösten 2017. Det syftar till att
effektivisera regelarbetet genom att stärka samarbetet mellan sakhandläggare och jurister. I
detta ingår även att knyta standardansvarig närmare föreskriftsarbetet för att bl.a. säkra
kunskapen om kritiska frister och prioritering av förändringsbehov. Med anledning av samlokaliseringen har arbetet avstannat under 2018. I samband med avvecklingen av Alvikskontoret har
samtliga jurister sagts upp. Dessa medarbetare har lämnat Swedac under året. Nya medarbetare
har rekryterats. Någon långtgående verksamhetsöverlämning har inte varit möjlig att genomföra
och som en följd av det, har förändringsarbetet inte kunnat genomföras i den takt som var
planerad. Avdelningen är nu bemannad och ny chef kommer att tillträda under
15

Bedömningens sämsta värdering utgör resultatet
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första halvåret 2019, vilket borgar för att föreskriftsarbetet kan genomföras enligt plan. Även
ackrediteringsverksamheten har haft en svår bemanningssituation under 2018, där all kraft har
lagts på att klara löpande tillsynsverksamhet och andra delar av verksamheten som t.ex.
föreskriftsarbete har fått prioriterats ned. Även ackrediteringsavdelningen har rekryterat
extensivt under 2018 och förhoppningen är att verksamheten ska komma i balans under 2019.
2. Kostnadseffektiv tjänst
Tolkning av effektmålet kostnadseffektiv tjänst
Swedacs tolkning av effektmålet gällande kostnadseffektivitet är att Swedac ska sträva efter att
leverera rätt kvalitet genom rätt tidsallokering, vilket bör leda till rimlig prissättning av
ackrediteringstjänsterna.
Effektmålet kopplas till 2§ p.1 samt sista stycket i 2§, i förordningen (2009:895) med instruktion
för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Uppsatta mätområden, målgräns för måluppfyllelse samt resultat
Mätområde
Kostnadseffektiv tjänst (bedömningsarbete)
Kostnadseffektiv tjänst (rapportering och slutmöte)

Målgräns16
> 90%
> 90%

Resultat i procent
2018
2017
2016
78
71
80
79
73
81

Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts.
Målet för kostnadseffektiv tjänst har inte uppfyllts. Vid analys av underliggande data så framgår
det att anledningen till att mätetalet varierar, är att antalet ackrediterade organ varierar relativt
mycket mellan åren. Antal timmar, i förhållande till antal organisationer påverkas av denna
fluktuation. Kundnöjdheten som är en parameter i mätetalet, är mer stabil. Detta mätetal är inte
optimalt. Försök har gjorts att ta fram ett mer robust mätetal, men hittills har det inte lyckats.
Effektmålet och mätetalet kommer inte att mätas efter 2018, då förväntad styrningseffekt inte
har uppnåtts.
3. Effektiv tillsyn
Tolkning av effektmålet effektiv tillsyn
Swedacs tolkning av begreppet effektiv tillsyn innefattar bland annat att planering och genomförande av tillsyn inom ackrediteringsområdet sker i enlighet med beslutade tillsynsplaner.
Kvaliteten på utfört arbete (bedömningsarbete, rapportering och slutmöte) ska vara
tillfredsställande och mäts genom årlig kundenkät.
Effektmålet kopplas till 1§ p.1-3 i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll.

16

Beskrivning av gränser: Tidsåtgången beräknas utifrån totala antalet timmar (uttryckt i dagar) för ackreditering,
dividerat med totala antalet ackrediterade organ. Kundnöjdheten beräknas som ett genomsnitt av frågorna 1, 3-5
i vår kundenkät som berör själva bedömningsarbetet samt frågorna 6 och 7 som berör rapportering och slutmöte.
Måttet utgörs av relationen mellan kundnöjdhet och tidsåtgång per kund.
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Uppsatta mätområden, målgräns för måluppfyllelse samt resultat
Mätområde: Uppfyllande av tillsynsplaner 17
Sektor

Målgräns

Resultat
utförda i procent

Antal planerade
tillsyner

Antal utförda tillsyner

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Certifieringsorgan

> 90 %

81

81

94

36

31

32

29

25

30

Certifieringsorgan,
fälttillsyn18

> 90 %

86

65

-

90

153

-

77

100

-

Kontrollorgan

> 90 %

93

98

93

1 263

1 226

1 249

1 171

1 197

1 162

Laboratorier

> 90 %

91

93

90

415

394

378

377

365

341

Resultat
Mätområde

Målgräns

2018

2017

2016

Kvalitet i bedömningsarbetet enligt fyra sammanvägda frågor i kundenkäten19

> 3,7

4,6

4,5

4,5

Kvalitet i rapportering och slutmöte enligt två sammanvägda frågor i
kundenkäten20

> 3,9

4,6

4,6

4,6

Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts i sin helhet.
Mätetalet för tillsyner definieras som genomförda/bokade tillsyner under kalenderåret utifrån
den planerade börmånaden21. Börmånaden avser ett spann på +/- 2 mån inom vilken tillsynen
kan utföras. Utav de tillsyner inom certifieringsområdet som inte uppfyllt tillsynsplanen är 5 st.
utförda mellan 3 och 5 månader efter börmånaden p.g.a. den bemanningssituation som varit
under året. En tillsyn med börmånad december 2018 hade vid mättillfället ännu inte planerats in
samt en var felaktigt inlagd som planerad.
Målet för fälttillsyner är inte uppnåtts, men resultatet har ändå förbättrats i förhållande till
föregående års resultat trots den svåra bemanningssituationen. Mätetalet infördes 2017, därför
finns inte data för en treårig jämförelse. Fälttillsyner är mer svårplanerade än övriga tillsyner då
bokning sker med ytterligare en part. Förutom Swedac och det ackrediterade organet så är även
det ackrediterade organets kund med, eftersom det är där den fysiska tillsynen sker.
Kravställningen för hur ofta fälttillsyn ska ske är olika för olika områden.
Inom de områden där det finns krav på att fältbedömningar utförs varje år, t.ex. inom
ledningssystem för livsmedel, har vi uppnått målet. Bättre koordinering och samplanering krävs.
Det kommer att innebära att certifieringsorganen behöver inkludera Swedac i ett tidigt skede när
det gäller bokningen av fälttillsyner framöver.

17

Definitioner av hur mätetalet tas fram finns i dokument 1728 i ledningssystemet ”Swedheart”
mätetal från 2017 därav finns inga data för 2016
19 Värdet representerar medelvärdet för ackrediteringsavdelningens resultat på fråga 1, 3, 4 och 5 i kundenkät
till ackrediterade organ. Värderingsskala 1-5 (5 bäst)
20 Värdet representerar medelvärdet för ackrediteringsavdelningens resultat på fråga 6 och 7 i kundenkät till
ackrediterade organ. Värderingsskala 1-5 (5 bäst)
21 Mätningarna för 2016 och 2017 tog inte hänsyn till inbokade tillsyner inom spannet +/- 2 mån.
18 Nytt
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4. Nöjd kund/god service
Tolkning av effektmålet nöjd kund/god service
Swedacs tolkning av effektmålet är att handläggning av ackrediteringsärenden ska leva upp till
följande tidsgränser22:
- inom fyra veckor efter det att komplett dokumentation rörande ansökan inkommit till Swedac
skicka en kostnadsberäkning
- efter det att komplett dokumentation rörande ansökan och acceptans av kostnadsberäkning
inkommit till Swedac, genomföra bedömning på plats inom tolv veckor23
- inom två månader24 från det att korrigerande åtgärder inkommit från det bedömda företaget,
bedöma dessa, och om de är tillfredsställande utfärda beslut om ackreditering alternativt
meddela kund om fortsatt ackreditering
Uppträdande och service ska vara fullgott och klagomål ska hanteras inom rimliga tidsgränser.
För klagomål som riktar sig mot Swedacs ackrediteringsverksamhet, är målet att dessa ska ha
besvarats inom två månader efter att ärendet inkommit till Swedac.
För klagomål som riktar sig mot ackrediterade organ m.m. är målet att dessa ska ha besvarats
inom två månader efter att yttrande inkommit. Enkäter sänds ut löpande till de organisationer
som haft tillsyn25.
Effektmålet kopplas till 1§ p1-3 och 2§ p.1-3 i förordningen (2009:895) med instruktion för
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde
Tid till kostnadsberäkning skickad26

Målgräns

Resultat
2018 2017 2016

> 90%

86%

92%

77%

> 90%

98%

97%

96%

Tid för utfärdande av beslut28

> 90%

93%

92%

85%

Uppträdande29

> 4,2

4,7

4,7

4,6

Tid för bedömning på plats

27

Mätområde
Totala intrycket av Swedac30
Hantering av klagomål på Swedacs ackrediteringsverksamhet, andel
besvarade inom två månader31
Hantering av klagomål på ackrediterade organ, andel besvarade inom två
månader när utredningen är komplett 32

> 4,0

Resultat
2018 2017 2016
4,4
4,4
4,4

> 90%

73%

94%

83%

> 90%

95%

88%

83%

Målgräns

22 Se bilaga 1

för detaljer
var gränserna 15 veckor för omfattande/komplicerade ackrediteringar. För övriga gällde 12 veckor.
24 Tiden var olika beroende på komplexitet under 2016-2017. Från 2018 är tiden 2 månader oavsett komplexitet.
25 Se Dnr 2018/277
26 Underlag är samtliga nyansökningar som avslutats med ett ackrediteringsbeslut under gällande år.
Fr o m 2017 är ordet ”Offert” utbytt till ”Kostnadsberäkning” vilket är det ord vi använder numera.
27 Underlag är samtliga nyansökningar som avslutats med ett ackrediteringsbeslut under gällande år.
28 Underlag är samtliga nyansökningar som avslutats med ett ackrediteringsbeslut under gällande år
samt ett slumpmässigt urval av genomförda ordinarie tillsyner.
29 Värdet representerar medelvärdet för ackrediteringsavdelningens resultat på fråga 2 i kundenkät till
ackrediterade organ. Värderingsskala 1-5 (5 bäst).
30 Värdet representerar medelvärdet för ackrediteringsavdelningens resultat på fråga 8 i kundenkät till
ackrediterade organ. Värderingsskala 1-5 (5 bäst).
31 Under året avslutade ärenden.
32 Under året avslutande ärenden.
23 För 2016-2017
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Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts i sin helhet.
Tidsfristen för utsändandet av kostnadsberäkningar i samband med nyansökan har inte helt
kunnat uppfyllas under året. Med anledning av resursbrist under vissa perioder av året har målet
inte kunnat nås till fullo. Tillförsikt finns att målet kommer att kunna nås under kommande år då
vi räknar med att så gott som alla vakanser är återbesatta.
Sammanlagt har 74 klagomål hanterats under året. Av dessa utgör 15 klagomål mot Swedacs
verksamhet, av vilka 11 har hanterats inom målgränsen två månader (73 %). Dessa har berört
skilda områden som t.ex. otydligheter i avvikelseformuleringar, utseende/otydlighet i
beslut/kravspecifikationer, lång handläggningstid och val av/tillgång till tekniska bedömare.
Då det endast är ett fåtal klagomål inom varje typ, är det inget område som utmärker sig.
Klagomålen mot Swedacs verksamhet har analyserats och rapporterats till Ackrediteringskommittén33. Andelen klagomål mot ackrediterade organ uppgår till 59 stycken, av vilka 56
stycken har handlagts inom målgränsen två månader (95 %). Av dessa ärenden rör 34
fordonsbesiktning. I många fall avser klagomålen att bilägaren har missförstått kriterierna för ett
godkänt besiktningsresultat, dessa ärenden avskrivs.
Personalsituationen har påverkat resurserna för klagomålshanteringen varför målet för klagomål
riktade mot Swedac inte har uppnåtts. Däremot har klagomålshanteringen förbättrats gällande
klagomål mot ackrediterade organ.
5. Internationell acceptans
Tolkning av målet internationell acceptans
Internationell acceptans uttrycks genom att Swedac ska uppfylla kraven som ställs på MLAsignatärer i EA-1/06 (EA Multilateral Agreement. Criteria for signing).
Effektmålet kopplas till 1§ p1-3 och 2§ p.1-3 i förordningen (2009:895) med instruktion för
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde
Uppfyllande av MLA-kraven i EA-1/06

Målgräns
100%

2018
Samtliga MLAkrav i EA 1/06
uppfylls inte

Resultat
2017
Samtliga MLAkrav i EA 1/06
uppfylls inte

2016
Samtliga MLAkrav i EA 1/06
uppfylls inte

Kravdokumentet EA-1/06 ställer 19 krav som måste uppfyllas för att bli signatär till MLA-avtalet.
Swedac ska uppfylla samtliga över tid. Myndigheten är även undertecknare till de globala
avtalen om ömsesidigt erkännande under ILAC34 och IAF35. Genom att uppfylla kraven för EA
uppfyller myndigheten även kraven för ILAC och IAF. Genom att upprätthålla de krav som ställs
på MLA-signatärer underlättar Swedac acceptansen av provningsresultat, certifikat etc. från
ackrediterade svenska företag, både inom och utanför Europa.

33

Ackrediteringskommittén utövar tillsyn i ackrediteringsverksamheten och ger avdelningschefen för ackrediteringsavdelningen råd. Kommittén
består av en bred representation av berörda intressenter.
34 International Laboratory Accreditation Cooperation
35 International Accreditation Forum
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Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts i sin helhet.
Detaljmålet är inte uppfyllt för ett av 19 krav. Aktiviteter är igångsatta för att säkerställa att
kravet kommer att uppfyllas. Det krav som inte är uppfyllts gäller föreskriftsarbetet, då man inte
kunnat upprätthålla takten i föreskriftsarbetet pga. resursbrist under året.
6. Starkt inflytande i EA, ILAC, IAF, ISO36 och CASCO37
Tolkning av målet starkt inflytande i EA, ILAC, IAF, ISO och CASCO
I syfte att påverka viktiga frågeställningar, utvecklingsriktning samt beslut i internationella
ackrediteringsfrågor ska Swedac vara representerad i beslutande organ och relevanta
arbetsgrupper i den europeiska samarbetsorganisationen EA, samt dess globala motsvarigheter
ILAC och IAF. Swedac ska även vara aktiv inom både ISO och ISO/CASCO. För att arbeta mer
fokuserat och öka möjligheterna till påverkan från början gör myndigheten prioriteringar av
arbetsgrupper där remisser bereds. Prioriteringarna gör även att Swedac arbetar mer
resurseffektivt och resultatinriktat. När det gäller internationella remisser har Swedac en
skyldighet att svara på dessa som signatär till MRA38-avtalen.
Effektmålet kopplas till 1-2 §§ i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll. Denna del av ackrediteringsverksamheten finansieras delvis
med anslag.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde

Målgräns

2018

Resultat
2017 2016

Uppnådda resultat av deltagande i internationella remisser 39

50%

94%

76%

(79%)

Besättande av prioriterade strategiska positioner (inom ackreditering)

75%

78%

78%

89%

Måluppfyllelse
Effektmålet har uppnåtts.
Internationella remisser
Under 2018 har Swedac svarat på 18 remisser från EA, ILAC, IAF och ISO CASCO. På 17 av 18
remisser har beslut eller fortsatt arbetsinriktning följt den linje som Swedac förespråkat.
I bilaga 2 redovisas remisserna och om resultatet har varit i linje med Swedacs remissvar.40
Prestationsredovisning ackreditering
Kostnaden per prestation visar en genomsnittlig årsavgift per verksamhet eller grupp av
ackrediterade verksamheter. Med ackreditering menas alla moment som krävs för att befintliga
ackrediteringsordningar ska kunna upprätthållas. Samordning mellan vissa verksamheter har
36 International Organization for Standardization
37

Committee on Conformity Assessment

38 Mutual Recognition Arrangement. Används av IAF medan EA och ILAC använder MLA (Multilateral Agreement).
39 Ny lydelse 2017: ”Minst 50 % av de dokument, vägledningar och viktiga resolutioner som tas inom EA, ILAC, IAF och ISO/CASCO

skall vara i en
riktning som Swedac följer”. Tidigare lydelse: ”Andelen av Swedac prioriterade internationella dokument/remisser där Swedac, med sitt
deltagande i EA, ILAC, IAF och ISO CASCO, har nått önskat resultat” är inte direkt jämförbar.
40 Detaljerna kring remissernas innehåll och vad Swedac har svarat finns i ärende 2018/3-5
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skett i omläggningen av avgifterna. I kostnaden ingår exempelvis insyns- och tillsynskostnader,
vidareutveckling inom respektive område, anpassning till ev. förändringar i kravdokument,
samråd och samarbete med olika intressenter m.m. Kostnad i genomsnitt för en årsavgift, inom
ett visst verksamhetsområde, är för Swedacs del, inte en parameter som är så användbar i det
interna analysarbetet. Kopplingen till produktivitet och effektivitet är vag. Kostnaden per
prestation beror på flera olika faktorer som interagerar. Möjligheten att särskilja de olika
faktorernas påverkan är i det närmaste omöjlig. Kostnadsökningar/minskningar kan exempelvis
bero på att kunder har utökat eller minskat sin verksamhet. Den ackrediterade organisationen
kan ha genomgått någon förändring som krävt extra insatser inom befintliga områden eller att
man ändrat bolagsform. Kostnad per prestation säger ingenting om den enskilda
ackrediteringens omfattning och komplexitet. Detta innebär även att det enskilda ackrediterade
företaget kan ha fler debiterbara entiteter med flera årsavgifter med olika kombinationer av
verksamheter, vilket innebär att prestationerna inte är jämförbara med antal juridiska
organisationer som är ackrediterade, eller deras totala kostnader för företagets specifika
ackrediteringsomfattning. Prestationsredovisningen kommer att tas bort i kommande
årsredovisning.
Tabell 1.
Prestationer ackreditering
Verksamhetsområde
tkr

Kalibreringslaboratorier
Övriga provningslaboratorier
Medicinlaboratorier
Miljö-, livsmedels- och luftlaboratorier
Fordonsverkstäder
Besiktningsorgan42
Kontroll trycksättning gasflaskor och cisterner
Certifieringsorgan

2018
Antal
79
108

41

2017

2016

Kostnad
65
102

Antal
80
97

Kostnad
68
114

Antal
61
96

Kostnad
86
125

70

221

67

232

77

184

227
611
79
472
51

77
27
157
15
329

250
650
75
476
50

69
30
170
16
385

227
679
74
490
52

68
31
169
16
302

Vid användandet av externa konsulter, så krävs det fortfarande en hel del internt handläggningsarbete som gör att den totala tidsåtgången blir högre än normalt. Detta har inte drabbat enskilda
företag, då avgifterna är satta med hjälp av schabloner. En viss minskning av antalet
ackrediterade organ inom verksamhetsgrupperna fordonsverkstäder och miljö-, livsmedels- och
luftlaboratorier. På fordonssidan ser vi att besiktningsorganen utökar med fler filialer och det kan
vara en anledning till att vi ser en generell minskning i antalet verkstäder som väljer att vara
ackrediterade. På certifieringssidan så har vi variationer i kostnad från år till år. Vi arbetar
löpande med att hitta synergier, och göra tillsynerna effektiva. Rekrytering och kvalificering av
intern personal är åtgärder som utförs. Effektivisering av arbetssätt när externa
bedömningsledare används pågår också, detta innebär t.ex. förändringar i våra stödsystem.

41
42

Med antal menas antal årsfakturor inom ett visst verksamhetsområde
Av besiktningsorganen avser 10 fordonsbesiktning
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INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
Swedacs övergripande vägledning för utvecklingssamarbete bygger på de globala målen i Agenda
203043 och där den svenska politiken för global utveckling (PGU) är ett centralt verktyg med ett
fokus på instruktionerna i förordningen (2009:895) för Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll. Swedacs beslut om deltagande i utvecklingssamarbete bygger på rekommendationerna
inom PGU, de centrala mål som har satts upp och riskanalyser som syftar till att följa den svenska
politiken i dessa frågor samt att koncentrera insatserna till områden inom Swedacs kärnkunskap.
Riskanalysen syftar även till att bedöma säkerhetsläget i de länder där insatser planeras, risker
för Swedacs goda namn, möjligheten att kunna uppnå avsett resultat, de ekonomiska förutsättningarna och andra riskfaktorer som kan påverka insatsen.
Verksamhetsområdet finansieras med uppdragsintäkter.
I Swedacs instruktion är det tydligt att myndigheten får bedriva tjänsteexport inom
kompetensområdet, men det är inget skallkrav. Det är också tydligt att Swedac ska beakta
tillgängliga resurser i detta sammanhang. Under 2018 i samband med omlokaliseringen har
Swedac inte haft tillräckliga resurser för att bemanna nya projekt och kurser. De projekt som
Swedac åtagit sig sedan tidigare har slutförts och kurserna kommer att slutföras under 2019.
Effektmål internationellt utvecklingssamarbete
1. Nöjda intressenter
Tolkning av målet nöjda intressenter
Swedac ska genomföra projekt, kurser och andra aktiviteter inom området på ett sådant sätt att
kunderna är nöjda med planering, innehåll och utförande.
Effektmålet kopplas till 4 § i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde
Enkät till kursdeltagare

Målgräns
44

Egen tid i dagar internationella utvecklingsprojekt

Resultat
2018

2017

2016

> 4,2

4,6

4,5

4,3

> 830

671

856

732

Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts i sin helhet.
Verksamheten har nedprioriterats under året då det inte funnits tillräckliga resurser med
anledning av omlokaliseringen. Alla seniora medarbetare har frigjorts för att stötta upp den
löpande ackrediteringsverksamheten i syfte att upprätthålla tillsynsverksamheten på en
godtagbar nivå.

43

”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Svensk översättning av FNs “Transforming our world: The 2030 agenda for
sustainable development”
44 Värdeskalan är 1-5 (5 bäst)
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Internationella utvecklingsinsatser 2018
I enlighet med sin instruktion (2009:895 4§) stödjer Swedacs internationella utvecklingssamarbete anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning
med EU eller genomför anpassning till WTOs45 krav i sin uppbyggnad av infrastruktur för teknisk
kontroll.
Tabell 2. Sammanställning av internationella utvecklingsinsatser
Programtyp

Mål

Land

Partners

ITP46-program
10 pågående
program under
2018,
2 nya har
startat upp

Stärka
kvalitetsinfrastrukturen i
syfte att stärka
världshandeln och
kvalitetsinfrastruktur för
livsmedelssäkerhet

MENA47 regionen,
södra
Afrika och
Asien

Livsmedelverket,
Kommerskollegium,
RISE48, Fristående
experter från
World Trade
Organisation

Twinning
projekt51

Stödja Jordanien inför
förberedelserna i
förhandling om ACAA
avtalet (Agreement on
Conformity Assessment
and Acceptance of
Industrial Products)
mellan Jordanien och EU.
Tekniskt stöd för
uppbyggnad av
kvalitetsinfrastruktur

Jordanien

German Federal
Ministry for
Economic Affairs
and Energy (BMWi)
och the
Environmental
Agency Austria

Utvecklingsprojekt

Jordanien,
Egypten,
Tunisien,
Marocko

Antal
deltagare
56 nya
deltagare
2018
(tot. 271
deltagare49 i
nystartade
och pågående
program)
5 utbildningstillfällen med
totalt 104
deltagare52

Finansiär
Sida50

EU

Sida

Som nämnts tog Swedacs ledning ett aktivt beslut att bromsa denna verksamhet utan att bryta
ingångna avtal och att använda så mycket externa resurser som möjligt för att säkerställa
resurser till ackrediteringsverksamheten i samband med omlokaliseringen av verksamheten.
Prestationsredovisning internationellt utvecklingssamarbete
Prestationsredovisningen för detta verksamhetsområde har varit ett jämförelsetal av kostnad per
kurs/projektdag53. Då prestationerna varit mycket stabila (9-12 tkr per dag) under de år
prestationsredovisning har krävts54 är bedömningen att det för 2018 års uppföljning, inte är
relevant med en detaljredovisning. Verksamheten är under avveckling i sin nuvarande form och
endast ett fåtal aktiviteter har genomförts under året.

45 World Trade Organization
46 International Training Programme
47

Länder i Mellanösten och norra Afrika

48 Research Institute of Sweden AB
49 136 kvinnor och 135 män
50 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
51

Twinning är namnet på projekt som EU finansierar för att stödja kandidatländer, potentiella kandidatländer och EUs grannländer i Östeuropa,
Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern
52
99 deltagare varav 36 kvinnor
53

Se Swedacs Årsredovisning 2017 sid 22
årsredovisning och budgetunderlag kap 3

54 Förordningen om
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KONTROLLORDNINGAR OCH SAMORDNING AV MARKNADSKONTROLL
Swedac har i uppdrag att verka för öppna och harmoniserade kontrollordningar på nationell,
europeisk och internationell nivå enligt förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll 1-3 §§. Swedac utför detta uppdrag bl.a. genom myndighetens
remissarbete och genom samråd med andra myndigheter. Föreskrivande myndigheter som
meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse ska samråda med Swedac innan de
meddelar sådana föreskrifter. Swedac har även i uppdrag att samordna marknadskontrollen i
Sverige. Detta sker bl.a. genom Marknadskontrollrådet. Verksamhetsområdet finansieras av
anslag.
Effektmål Kontrollordningar och samordning av marknadskontroll
1. Ökad användning av ändamålsenliga kontrollordningar i öppna system
Tolkning av effektmålet ökad användning av ändamålsenliga kontrollordningar i öppna system
Swedac har en hög ambition att öka förståelsen och användningen av ändamålsenliga
kontrollordningar, både genom att sprida information om befintliga kontrollordningar och genom
utveckling av nya områden för att bidra till ökad säkerhet, skydd för miljön samt samhällsnytta.
Swedac ska på ett systematiskt sätt, genom utvecklingsprojekt, skapa rätt underlag för beslut om
införande av nya kontrollområden. Swedac ska öka användandet av befintliga kontrollordningar
för att bidra till ökad säkerhet, skydd för miljön samt samhällsnytta.
Effektmålet kopplas till 2§ förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll.
Under 2018 har Swedac besvarat 68 remisser vilket innebär en minskning med 14 i förhållande
till 2017. Remissvaren fördelar sig enligt följande: 15 till regeringskansliet, 42 till andra
myndigheter och 11 till SIS. Andelen remisser från regeringskansliet minskade under året medan
de ökade från myndighetssidan.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde

Målgräns

Resultat
2018

2017

2016

> 20

19

18

28

Tillräckligt antal pågående utvecklingsprojekt

25-35

15

-

-

Antal tjänsteutvecklingsprojekt som nått fasen ”bearbeta specifikt” som
utvecklats till ny tjänst

> 50%

40%

25%

100%

Antal förfrågningar om deltagande i internationella utvecklingsprojekt55

> 40

21

66

32

Antal beslut att ansöka om medverkan i internationella utvecklingsprojekt
de senaste 12 mån56

>6

0

9

-

Antal ingångna avtal gällande internationella utvecklingsprojekt de senaste
12 mån57

>3

0

2

-

Antal nya ackrediteringar inom de frivilliga ackrediteringsområdena de
senaste 12 mån

55 Från

2018 ingår endast internationella kursförfrågningar
mätetal, inga jämförande siffror finns för 2016
57 Nytt mätetal, inga jämförande siffror finns för 2016
56 Nytt
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Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts i sin helhet.
Antalet nya ackrediteringar ligger precis under målgränsen, men ändå något bättre än 2017.
Aktiviteter för att sprida kunskapen om ackreditering har gjorts under året, dock inte i så stor
omfattning som vanligt. Både ekonomiska och personella resurser har prioriterats till
kärnuppdraget och kommunikationsinsatserna har minskats. Antalet pågående utvecklingsprojekt ligger också lägre än den normala ambitionsnivån. Swedac har valt att prioritera ned
utveckling av sådana ackrediteringstjänster, där det inte finns en ansökan eller ett lagkrav på
ackreditering. Att antalet förfrågningar om deltagande i internationella utvecklingsprojekt är lågt
samt att noll avtal är ingångna är helt i linje med Swedacs beslut att prioritera ner denna
verksamhet i samband med omlokaliseringen.
2. Inom ramen för samordning av marknadskontroll, ge god rådgivning till myndigheter,
regeringen och allmänhet samt uppfyllnad av deras krav och förväntningar
I Sverige har ett stort antal myndigheter ansvar för marknadskontroll, dvs. åtgärder för att
säkerställa att endast produkter som uppfyller lagstiftningens krav saluförs. Swedac är den
myndighet som har fått regeringens uppdrag att samordna den svenska marknadskontrollen.
Detta sker bl.a. inom ramen för Marknadskontrollrådet som består av 1958 myndigheter
och vars ordförandeskap och sekretariat är placerat vid Swedac. En effektiv marknadskontroll
förutsätter ett omfattande samarbete med andra länder och Swedac representerar Sverige i flera
horisontella expert- och arbetsgrupper på europeisk och internationell nivå.
Swedacs arbete med uppdraget att samordna den svenska marknadskontrollen har under 2018 i
stor utsträckning påverkats av konsekvenserna av samlokaliseringsbeslutet.
Marknadskontrollfunktionen har i sin helhet varit lokaliserad i Stockholm. Ingen av de som
arbetat med marknadskontroll har följt med till Borås utan har valt att lämna verksamheten. Nya
medarbetare har rekryterats och viss kunskapsöverföring har kunnat säkerställas. Verksamheten
kommer dock, under en tid framöver, att präglas av det komptenstapp som omlokaliseringsbeslutet inneburit.
Under året har Swedac deltagit i två möten som svensk representant i Kommissionens
expertgrupp IMP-MSG (Internal Market for Products – Market Surveillance Group). Swedac
deltog även i ett möte med EU-kommissionens tullexpertgrupp PARCS (Prohibitions and
Restrictions Customs Controls Strategy) som sedan 2016, vid sidan av samordning av skyddet av
hälsa, kulturarv och miljö, även hanterar produktsäkerhetsfrågor. Trots den rådande situationen
har Marknadskontrollrådets fem ordinarie sammanträden kunnat hållas enligt plan. Till två av
dessa har även representanter från näringslivs-, konsument- och arbetstagarorganisationer
inbjudits. Ett antal åtgärder i den nationella marknadskontrollplanen för 2018 har kunnat
genomföras, medan vissa har fått skjutas på framtiden.
Rådets permanenta arbetsgrupp för utveckling av samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheter och tullmyndigheter, ”Tullforum”, har hållit två möten under året.
Marknadskontrolldagen 2018, ett seminarium för marknadskontrollmyndigheterna och den
personal som arbetar med marknadskontroll genomfördes den 18 april på Nalen i Stockholm.
58

Se marknadkontroll.se
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Det var andra gången som Marknadskontrolldagen59 genomfördes och ambitionen är att den ska
hållas vartannat år. Ungefär 125 personer från 17 myndigheter deltog och utvärderingen av
dagen visade att evenemanget var mycket uppskattat. Sekretariatet har under året varit aktivt i
att bistå regeringen i förhandlingsarbetet avseende det förslag till ett nytt ”varupaket”,
omfattande två nya EU-förordningar om marknadskontroll respektive ömsesidigt erkännande
framförallt med marknadskontrollförordningen som Kommissionen lämnade i december 2017.
Arbetet har skett genom att inhämta synpunkter från Marknadskontrollrådets myndigheter och
föra dessa vidare till regeringen. Förhandlingarna har pågått hela året.Arbete med översyn av
den samverkansmodell som tillämpas vid samarbete mellan marknadskontrollmyndigheterna och
tullmyndigheten har fortsatt under året i en särskild grupp under ”Tullforum” i Tullverkets regi.
Swedacs roll som nationell kontaktpunkt och nationell administratör för det europeiska
informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll, ICSMS (Information and
Communication for Market Surveillance), har hållits på ett minimum under året på grund av
rådande personalsituation. Swedac deltog på Kommissionens arbetsgruppsmöte IMP-ICSMS i
Bryssel i slutet av april. Några utbildningar har inte kunnat genomföras under året, däremot har
en introduktion givits till Folkhälsomyndigheten som tillkommit som ny användare av systemet.
Marknadskontrollrådets myndigheter har i ett antal arbetsgrupper utbytt erfarenheter och
samverkat för att öka effektivitet i kontrollen. Arbetsgrupperna avrapporterar regelbundet på
rådets möten. Under hösten togs beslut i Marknadskontrollrådet att förbereda och genomföra
seminariet ”Din produkt, ditt ansvar 2019”. En arbetsgrupp har tillsatts och arbetet är nu i full
gång för att kunna genomföra seminariet den 24 april 2019 på Nalen i Stockholm.
Förutom att administrera websidan Marknadskontroll.se och svara på inkomna frågor, har övriga
informationsaktiviteter som krävt inblandning av sekretariatet inte kunnat genomföras.
Tolkning av effektmålet, inom ramen för samordning av marknadskontroll, ge god rådgivning
till myndigheter, regeringen och allmänhet samt uppfyllnad av deras krav och förväntningar.
Swedac ska verka för att den svenska och internationella marknadskontrollen bedrivs effektivt
och i tillräcklig utsträckning bl.a. genom nationell samordning och internationellt samarbete.
Arbetet sker framför allt via Marknadskontrollrådet och den årliga nationella marknadskontrolldagen, deltagande i internationella expertarbetsgrupper, expertstöd till regeringen samt
information till näringsidkare och allmänhet. Målet kopplas till 2§ p.4 i förordningen (2009:895)
med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde

Målgräns

God rådgivning till myndigheter, regeringen och allmänhet samt uppfyllnad av
deras krav och förväntningar60

3,5

Resultat
2018

2017

2016

4,1

4,1

4,2

Måluppfyllelse
Effektmålet har uppnåtts.

59

Dnr 2017/2957

60 Det genomsnittliga värdet på ett urval av frågor (1-7

och 9-12) i en årlig enkät som skickas till ledamöterna i Marknadskontrollrådet
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REGLERAD MÄTTEKNIK
Korrekta mätvärden skyddar konsumenten och ger förutsättningar för näringslivet att konkurrera
på lika villkor. Swedac är föreskrivande myndighet, marknadskontrollmyndighet och
tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik inklusive färdigförpackade varor och ädelmetallkontroll.
Swedacs regelverk baseras dels på EU-direktiv och dels på nationella regler. Direktiven
bestämmer hur ett mätinstrument ska vara utformat, producerat och provat när det sätts på
marknaden och tas i bruk. Den ekonomiska aktören, exempelvis tillverkaren eller importören, är
ytterst ansvarig för produkten. Swedac deltar i europeiskt och internationellt samarbete gällande
både reglerad mätteknik och färdigförpackade varor. Ädelmetallkontrollen är helt baserad på
nationella regler. För att underlätta gränsöverskridande handel med ädelmetallarbeten är
Sverige med i en internationell konvention och där deltar Swedac i det internationella
samarbetet.
På vissa områden, exempelvis för butiksvågar och elmätare, finns också krav på den som
använder ett mätinstrument för debitering. Användaren ansvarar för att införskaffa ett
instrument som överensstämmer med kraven och att instrumentet sedan fortsätter
överensstämma med kraven, t.ex. att mäta med en viss noggrannhet. Det innebär bland
annat att användaren låter instrumentet, i bestämda intervall, genomgå en kontroll om det
uppfyller föreskrivna mätnoggrannhetskrav.
Större delen av verksamhetsområdet finansieras av tillsynsavgifter och endast en mindre del med
anslag. För några områden är finansieringsformen under utredning, exempelvis gäller detta för
området färdigförpackade varor.
Effektmål reglerad mätteknik
1. Behovsanpassat regelverk, egna föreskrifter
Tolkning av effektmålet behovsanpassat regelverk, egna föreskrifter
Swedac ska genom aktivt samråd med företag som berörs av mätteknisk reglering ha god
kännedom om vilka behov som finns från marknaden såväl som från lagstiftarens synvinkel.
Swedac ska genom ett aktivt arbete med att förenkla och förtydliga gällande föreskrifter
förbättra tillgängligheten till föreskrifterna samt informera om dessa.
Målet kopplas till 1§ p.1-3 och 2§ p.5 i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse

Område

Reglerad
mätteknik

61

Mätområde
Behovsanpassat regelverk61, egna föreskrifter
Regelverket
Regelverket
Regelverket
behöver ändras
behöver ändras och
är behovsmen plan för detta
följer plan för
anpassat
saknas eller följs
uppdatering
inte

22

5

3

Målgräns
Regelverket är behovsanpassat
Resultat
2018

2017

2016

Regelverket
behöver
ändras men
plan för detta
saknas eller
följs inte

Regelverket
behöver
ändras och
följer plan för
uppdatering

Regelverket
behöver
ändras men
plan för detta
saknas eller
följs inte

Bedömningens sämsta värdering utgör resultatet
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Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts.
Ett nytt arbetssätt avseende föreskriftsarbetet började tillämpas under hösten 2017. Det syftar
till att effektivisera regelarbetet genom att stärka samarbetet mellan sakhandläggare och
jurister. Med anledning av konsekvenserna av omlokaliseringsbeslutet har arbetet avstannat
under 2018. I samband med avvecklingen av Alvikskontoret har samtliga medarbetare på
avdelningen för reglerad mätteknik, med något undantag, lämnat verksamheten under året. Till
det kan läggas att även alla jurister sagts upp. Nya medarbetare har rekryterats. Någon
långtgående verksamhetsöverlämning har inte varit möjlig att genomföra och som en följd av det
har förändringsarbetet inte kunnat genomföras i den takt som var planerad. Avdelningen är nu
bemannad och ny chef tillträdde i början av september och ny chef för avdelningen för juridik
och inre marknad kommer att tillträde under våren 2019, vilket borgar för att föreskriftsarbetet
kan återupptas och förhoppningsvis genomföras enligt plan.
2. Effektiv tillsyn
Tolkning av effektmålet effektiv tillsyn
Swedac ska eftersträva att upprätthålla krav på mätutrustningar, krav på färdigförpackade varor
och krav på märkning av ädelmetallarbeten som är relevanta mot bakgrund av den tekniska
utvecklingen, behovet av konsumentskydd och Sveriges internationella åtaganden.
Tillsynsaktiviteter ska genomföras med sådan frekvens att Swedac kan uttala sig om reglernas
efterlevnad vad gäller de olika mätartyperna och märkningarna.
Effektmålet kopplas till 1§ p.1-3 och 2§ p.5 i förordningen (2009:895) med instruktion för
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Tillsyn sker inom följande områden
 Icke-automatiska vågar
 Automatiska vågar
 Bränslemätare
 Vattenmätare
 Värmemätare
 Elmätare
 Handel med ädelmetallarbeten
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde
Uppfyllande av tillsynsplanen

62

Målgräns
90%

Resultat
2018
43%

2017
83%

2016
77%

Måluppfyllelse
Effektmålet har inte uppnåtts.

62

Definition för utförd tillsyn; mätgränsen för ”slutförd tillsyn” att alla aktiviteter är genomförda och resultatet är sammanställt
(inte när rapport är klar).
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Det har inte varit möjligt att genomföra alla tillsynsaktiviteter under året med anledning av
omlokaliseringen av verksamheten. Hela avdelningen för reglerad mätteknik var förlagd vid
Alvikskontoret och alla medarbetare, med något undantag, har lämnat verksamheten under året.
Resurser har satts inför att rekrytera till Boråskontoret och vid slutet av 2018 var avdelningen åter
bemannad. Verksamheten har gått på sparlåga, framförallt under senare delen av året vilket gör att
andelen genomförda tillsynsaktiviteter är lägre än vid ett normalår.

3. Starkt inflytande i OIML63, WELMEC64, EU och NORDJUST65
Tolkning av effektmålet starkt inflytande i OIML, WELMEC, EU och NORDJUST
Swedac ska genom aktivt deltagande i arbetsgrupper och möten utöva ett starkt inflytande i
OIML, WELMEC, kommittéer och arbetsgrupper inom EU samt NORDJUST, i syfte att föra fram
Sveriges synpunkter och driva frågor som ligger inom Swedacs uppdrag som metrologimyndighet.
Målet kopplas till 2§ p.5 i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll.
Swedac har under året deltagit i samtliga ovan nämnda internationella grupper och samarbetsorganisationer samt innehar prioriterade strategiska positioner. Deltagande på många möten
med arbetsgrupper främst inom WELMEC, har dock under hösten inte blivit av som planerat.
Detta är en direkt konsekvens av samlokaliseringsbeslutet då verksamheten förlorat nästan
samtliga resurser efter sommaren. De få resurser som ändå funnits kvar i verksamheten har
lyckats upprätthålla verksamheten i det prioriterade strategiska arbetet i enlighet med det mål
som finns.
EU-KOMMISSIONENS EXPERTGRUPP (Working group measuring instruments, WG-MI)
Swedac representerar Sverige i WG-MI66 och har i och med detta en möjlighet att påverka det
metrologiska samarbetet på europeisk nivå.
WELMEC
Inom WELMEC deltar Swedac i arbetet inom samtliga arbetsgrupper. Swedac har två strategiska
positioner inom WELMEC: plats i WELMECs styrande organ ”WELMEC COMMITTEE” och vice
ordförandeskap för WELMEC Working group (WG8) som ägnar sig åt horisontella frågor som
gäller MID67 och NAWI68.
OIML
Swedac representerar Sverige i OIMLs styrande grupp (CIML69). Att vara CIML-medlem ger stora
möjligheter till påverkan av organisationens arbete och får därför anses vara en strategisk
position.
NORDJUSTSwedac deltar i detta nordiska samarbete mellan metrologiska myndigheter och
anmälda organ. Samarbetet har en lång tradition och spänner över såväl praktiska mättekniska
63

Organisation Internationale de Métrologie Légale
European Cooperation in Legal Metrology
65 Det nordiska samarbetet mellan myndigheter ansvariga för reglerad mätteknik
66 Working Group Measuring Instruments
67 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument
68 Non Automatic Weight Instruments
69 International Committee of Legal Metrology
64
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__________________________________________________________________________________________Reglerad mätteknik

frågor som gemensamma nordiska strategier i det internationella samarbetet. Organisationen
har ingen formell ordförande utan ordförandeskapet cirkulerar mellan medlemmarna. En nordisk
samsyn ger större tyngd i det europeiska och internationella samarbetet än om ett land agerar
ensamt.
Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde

Målgräns

Besättande av prioriterade strategiska positioner inom reglerad mätteknik 70

75%

Resultat
2018
2017
2016
100% 100% 100%

Måluppfyllelse
Effektmålet har uppnåtts.
Prestationsredovisning reglerad mätteknik
För ädelmetallkontrollen definieras prestationen som tillsyn, vilken omfattas av planering,
tillsynsbesök, uppföljning och registerhållning samt analyser av finhalt.
För vågar och mätare definieras prestationen som tillsyn inbegripet alla moment som planering,
genomförande och uppföljning. Kostnaderna avser genomsnittliga kostnader per prestation.
Tabell 3 Prestationer reglerad mätteknik
Verksamhetsområde

2018

2017

2016

Antal

Kostnader

Antal

Kostnader

Antal

Kostnader

12

80

28

43

13

97

Elmätare

156

10

162

11

163

11

Vattenmätare

82

10

7

164

72

13

Värmemätare

12

119

16

97

201

7

Vågar

31

56

28

74

106

25

Bränslemätdon

103

24

129

22

51

12

tkr
Ädelmetallkontroll

Antalet prestationer inom ädelmetallområdet är färre än för 2017, men i stort sett samma som
för 2016. Det som styrt antalet möjliga tillsyner under året är huvudsakligen hänförligt till att
medarbetare slutat vid halvårsskiftet och ny personal har inte tillträtt förrän senare under
hösten. Kostnaden varierar något beroende på var i landet tillsynerna har genomförts.
För prestationerna avseende vattenmätare har antalet ökat under 2018 i förhållande till 2017,
men är likvärdiga med 2016. Detta beror på att tillsynen har inbegripit uppföljningsarbete från
tidigare enkätundersökningar. Kostnaden blir lägre per prestation, då andelen prestationer som
berör uppföljningsarbete, enkäter m.m. är större än antalet fysiska tillsyner. Mycket av arbetet
sköts därmed på plats på kontoret och innefattar inte resor m.m. vilket sänker kostnaden per
prestation.

70

Prioritering görs årligen. Mätetalet visar hur vi uppfyllt vår prioritering (i %)
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Ekonomiskt resultat (tkr)
Totalt
Belopp i tkr

2018

2017

2016

24 203
631
24 834
0

24 515
1 299
25 814
0

25 122
647
25 769
0

12 195
8 968

11 611
10 709

12 077
9 117

3 227

902

2 960

134 490
134 917
-426
2 801

149 741
157 946
- 8 205
- 7 303

138 628
143 133
-4 505
-1 545

2018

2017

2016

6 377
296
6 673
0

7 757
527
8 284
0

8 562
567
9 129
0

109 641
106 369
3 272

106 548
114 790
- 8 242

106 329
110 757
-4 428

2018
24 849
28 548
-3 699

2017
43 193
43 156
37

2016
32 299
32 376
-77

2018
15 089
298
15 387
0

2017
15 618
772
16 390
0

2016
14 446
80
14 526
0

2018
2 737
12 233
11 743
3 227

2017
1 140
11 611
11 849
902

2016
2 114
12 077
11 231
2 960

Anslagsmedel
Intäkt av anslag
Övriga intäkter*
Kostnader
Resultat anslagsmedel

Offentligrättslig verksamhet
Intäkter*
Kostnader
Resultat offentligrättslig
verksamhet

Uppdragsverksamhet
Intäkter*
Kostnader
Resultat uppdragsverksamhet
Resultat totalt

Ackreditering
Belopp i tkr
Anslagsmedel
Intäkt av anslag
Övriga intäkter*
Kostnader
Summa anslagsmedel
Uppdragsmedel
Intäkter*
Kostnader
Resultat uppdragsmedel

Internationellt utvecklingssamarbete
Belopp i tkr
Intäkter*
Kostnader
Resultat

Kontrollordningar och samordning av marknadskontroll
Belopp i tkr
Intäkt av anslag
Övriga intäkter*
Kostnader
Resultat

Reglerad mätteknik
Belopp i tkr
Intäkt av anslag
Övriga intäkter*
Kostnader
Resultat

*I intäkter och övriga intäkter ingår fördelning av bidragsintäkter och ränteintäkter
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Ekonomiskt resultat
Swedac har under de senaste 4 åren lagt om sin avgiftshantering gällande ackrediteringsverksamheten. Syftet med detta har varit att få en bättre anpassad avgiftsmodell i förhållande till
nedlagd tid inom de olika verksamhetsdelarna i ackrediteringen. Kraven som ställs för olika
områden påverkar hur mycket tid Swedac behöver lägga ned för att uppnå kvalitetskraven för
bedömningen av överenstämmelse. Även omfattningen av de ackrediterade metoderna/
verksamheterna som varje enskilt ackrediterad organisation innehar, påverkar. Omläggningen
har inte haft till syfte att höja avgifter generellt, utan att rätt avgift i förhållande till nedlagd tid
och kravbilden ska överensstämma. Swedacs myndighetskapital för uppdragsverksamheten, har
reducerats under dessa år och behovet av att fylla på myndighetskapitalet framstår som viktigt
inför kommande utmaningar. Omläggningen är nu helt genomförd och 2018 var första året som
alla kontroll-former omfattades av avgiftsmodellen.
Ackrediteringsverksamheten uppvisar ett överskott på ca 3,2 MSEK beroende på lägre
personalkostnader och konsultkostnader med anledning av omlokaliseringen. Samtidigt har
intäkterna för ackrediteringen ökat något, vilket gör att resultatet är positivt. Det internationella
utvecklingssamarbetet har avvecklats i sin nuvarande form. De åtaganden som fanns har slutförts
eller kommer att slutföras i början av 2019. Verksamheten uppvisar ett underskott på
ca 3,7 MSEK beroende på ökande konsultkostnader då egen personal inte har haft möjlighet att
slutföra arbetet. Totalt har därmed uppdragsverksamheten ett underskott om 426 tkr.
Reglerad mätteknik uppvisar ett överskott ca 3,2 MSEK. Detta beror på lägre personalkostnader
och att fler avgifter har inbetalts inom verksamheten för bränslemätdon.
Generellt har även kostnader för gemensamma verksamheter, övriga driftskostnader och
investeringar varit låga för alla verksamhetsområden under 2018, då fokuseringen har varit att
klara genomförandet av de uppdrag som åligger Swedac.
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Ekonomisk sammanfattning per verksamhetsområde (tkr)
Jämförelse budget enligt regleringsbrev och utfall gällande intäkter och kostnader av avgiftsbelagd
verksamhet
Verksamheter
Offentligrättslig verksamhet
Reglerad mätteknik
Uppdragsverksamhet
Ackreditering nationellt mm.
Tjänsteexport
Summa uppdragsverksamhet

Utfall

Ack.
Resultat
Budget

Ack.
Resultat
Utfall

910

3 227

9 380

10 578

-3 000
1 000
-2 000

3 048
-3 375
-327

1 140
3 500
4 640

-11 525
4 217
-7 308

Intäkter

Intäkter

Kostnader

Kostnader Resultat

Budget

Utfall *

Budget

Utfall

Budget

11 330

12 195

10 420

8 968

110 000
29 700
139 700

108 747
25 743
134 490

113 000
28 700
141 700

105 699
29 118
134 817

Resultat

* Bidrag har inte räknats in i intäkterna

Kostnader och intäkter (ej anslag) samt anslag per verksamhetsområde
Verksamhetsområde
Ackreditering
Internationellt utvecklingsarbete
Kontrollordningar
Reglerad mätteknik *
Totalt

Kostnader

Andra
intäkter
än anslag

Anslag

Summa
intäkter

113 042
28 548
15 387
11 743
168 721

109 937
24 849
298
12 233
147 317

6 377
0
15 089
2 737
24 203

116 314
24 849
15 387
14 970
171 520

* Av anslag avser 540 tkr anslaget för individuell mätning av energi

Anslag myndighetsverksamhet samtliga verksamheter
Belopp i tkr
Anslagstilldelning
Intäkt av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Ackumulerat anslagssparande *

2018
26 042
24 203
631
24 834
1 658

2017
25 612
24 515
1 299
25 814
279

2016
25 239
25 122
647
25 769
-8

* Avser anslagssparande på anslag för myndighetsverksamhet.
För anslag avseende individuell mätning av energi får anslagssparande inte nyttjas
kommande år utan förs bort som indragning och redovisas därför inte i denna tabell.
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PERSONALREDOVISNING
Tabell 4 Utveckling antal anställda.
Antal anställda vid årets slut
Anställda årsarbetare under året
Extern rörlighet i procent71
Intern rörlighet i procent72

2018
109
114
6,1
15,8

2017
122
119
1,7
0,8

2016
124
120
5,8
0

Då Swedac har i uppdrag från regeringen73 att samlokalisera all sin verksamhet till huvudkontoret
i Borås, har 24 medarbetare (17 kvinnor och 7 män) sagts upp på grund av arbetsbrist74, varav 23
vid Alvikskontoret och 1 vid Boråskontoret. Uppsägningen vid Boråskontoret är en följd av
organisationsförändring med anledning av samlokaliseringen. Av de som sagts upp har 13 (7
kvinnor och 6 män) lämnat myndigheten under 2018. 6 medarbetare (4 kvinnor och 2 män)
slutade på egen begäran innan uppsägningarna genomfördes i samband avvecklingen av
Alvikskontoret.
Bland dessa finns förutvarande generaldirektör som lämnade myndigheten i mars. Ursprungligen
tackade 9 medarbetare ja till placering i Borås. 3 uppsägningar skedde efter att man tackat ja,
återstår 6 (2 kvinnor och 4 män) varav 3 flyttar med till Borås. Per den siste december 2018 har
flertalet av de uppsagda, som inte redan lämnat, tjänstledigt för att prova annat arbete eller
deltar i åtgärder under Trygghetsstiftelsens paraply.
Totalt har 34 personer (21 kvinnor och 13 män) slutat under året varav 5 (3 kvinnor och 2 män)
avsåg provanställningar. 3 av dessa provanställningar har avslutats med anledning av att
Alvikskontoret läggs ner. 2 visstidsanställningar (1 kvinna och 1 man) och 2 moderna
beredskapsarbeten (1 kvinna och 1 man) har också löpt ut under året.
Myndigheten har inte haft någon inhyrd personal under året. 5 personer (4 kvinnor och 1 man)
har gått i ålderspension, medan 2 medarbetare har beviljats deltidspension (1 kvinna och 1 man).
Swedac har under 2018 fattat beslut om anställning för 34 tjänster (21 kvinnor och 13 män) där
25 (13 kvinnor och 12 män) har tillträtt under perioden, varav 1 avser en visstidsanställning
(1 man). 1 medarbetare (1 kvinna) tillträde under 2018 men beslut fattades under 2017.
Därutöver fattade regeringen beslut om ny Generaldirektör (1 man). Han tillträdde sint tjänst
under september. 17 rekryteringar har genomförts under året och vi har haft 388 (208 kvinnor
och 180 män) sökanden till de utlysta tjänsterna. Tjänsterna avsåg både tekniska och
administrativa områden. Fördelningen mellan kvinnor och män i gruppen som tackade ja till
anställning, är 68% kvinnor och 32% män.
Utöver egen personal har Swedac, liksom tidigare år också tillfört extern kompetens i form
av tekniska experter, i första hand till ackrediteringsverksamheten. Under året anlitade Swedac,
i olika omfattning, 205 personer (72 kvinnor och 133 män) för teknisk bedömning till en kostnad
av 24,5 miljoner kr (2017: 24,1).
Detta beräknas motsvara en arbetsinsats av ca 29 årsarbetare (2017: 28st).

71

Omsättningssiffran beräknas enligt följande; Nettoförändring mellan anställningar (exkl. visstid) och avgångar (rensat för
pensions- och visstidsavgångar) dividerat med antalet årsarbetare under året
72 Antal medarbetare som bytt avdelning/enhet dividerat med antalet årsarbetare under året
73 Se Dnr 2018/305
74 Se Dnr 2018/218
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Tabell 5 Personalens utbildnings-dagar samt
utbildningskostnad.

Per anställd75

Totalt

Utbildning i dagar

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Nyanställda
Övriga
Utbildningskostnad (tkr)
Nyanställda
Övriga

1 048
289

651
460

989
472

39
4

50
4

71
4

7 488
2 753

4 532
4 310

7 653
4 545

277
34

349
40

546
41

När det gäller utbildningskostnader per person har dessa generellt minskat under året.
Kvalificeringen har skyndats på, då vissa områden har drabbats hårt av bristen på senior
kompetens med anledning av omlokaliseringen. Swedac har lagt stora resurser under året på att
bygga upp de verksamheter som tappat medarbetare och kompetens. Det har inneburit att stort
fokus har lagts på att kompetensöverföra och kvalificera nya medarbetare. Glädjande nog har så
gott som alla av de uppsagda medarbetarna fått nya arbeten, vilken i sig har inneburit vissa
problem för överföring av kompetens och tillgång till senior personal. Vissa områden har, i och
med det, varit lågt bemannade under vissa delar av omställningsarbetet. Nedprioriteringar har
gjorts av vissa verksamheter för att ge utrymme för att klara huvuduppdragen för myndigheten.
Myndighetsdagar genomförs vanligen en gång per år där samtlig personal deltar. Syftet med
dessa dagar är att ge all personal tillfälle att träffas och i samband med det genomföra
vidareutbildning, stärka samhörigheten, ge möjlighet att umgås och samarbeta i olika
gemensamma frågor över kontors-, organisations- och verksamhetsområdesgränser. Sådana
dagar har inte genomförts under året med anledning av samlokaliseringsarbetet. Däremot har
avdelnings- och enhetsdagar genomförts, om än med något lägre ambitioner i tid och
omfattning.
Swedac har satt upp följande riktlinjer för dessa gemensamma utbildningsdagar. Generellt får
varje enhet/avdelning genomföra ett utbildningstillfälle av ovanstående karaktär per år.
Därutöver sker vanligen myndighetsdagarna en gång per år. Kostnaden per individ för logi, mat
och utbildningsarrangemang får uppgå till högst 3 600 kr (exkl. moms) per person och tillfälle.
Reskostnaderna ska vara enligt Swedacs normala resereglemente, d.v.s. billigast möjliga med
rimlig komfort, tidsmässigt effektivt och hänsyn ska ha tagits till miljöaspekter såsom tåg före bil
och flyg.
Under 2018 var Swedacs kostnader för vidareutbildning som skett vid avdelnings-/enhetsdagar
totalt 60 tkr (654 tkr 2017), vilket ger en genomsnittlig kostnad per anställd på 528 kr/person
(2017: 2 704 kr/per tillfälle). Den låga kostnaden beror på att Swedac inte har genomfört några
myndighetsdagar och att avdelnings-/enhetsdagar har genomförts i mindre omfattning än
vanligt. Verksledningen och chefsgruppen genomför vanligen, några gånger per år, planerings
och strategimöten i internatform. Totalt kostade dessa aktiviteter 1 tkr (2017: 24 tkr).
Swedac har utöver det kostnader för intern representation. För 2018 uppgick dessa kostnader till
15 tkr (2017: 146 tkr). Därutöver var kostnaden för jullunch 37 tkr (2017: 61 tkr).
Avgångspresenter vid pension, NOR76-utmärkelser, uppvaktning vid födelsedagar samt
avtackning m.m. 83 tkr (2017: 39 tkr). Det avsevärt högre beloppet beror på det stora antalet
medarbetare som sagts upp och/eller lämnat myndigheten på egen begäran. Kostnader för
extern representation har uppgått till 4 tkr (2017: 7 tkr).
75 ”Övriga” beräknas som
76 Nit och

antalet anställda vid årets slut minus antal nyanställda under året
redlighet i rikets tjänst
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Tabell 6 Personalens antal arbetsdagar samt övertidsuttag.

Totalt

Per anställd

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Antal arbetsdagar77

19 905

22 710

21 394

175

190

178

Övertidsuttag i timmar78

1 622

1 986

2 105

15

16

17

Antal arbetsdagar och övertidsuttag har minskat under året, då det generellt varit färre personer
anställda över året. Många har slutat under året med anledning av uppsägning och ersättningsrekryteringarna har inte alltid kunnat tillträda i samma takt som medarbetare har lämnat
myndigheten, vilket gör att arbetstid och övertid har minskat i förhållande till föregående är.
Tabell 7 Sjukfrånvaro

2018

2017

2016

Total sjukfrånvaro (av tillgänglig arbetstid 79) i %

4,6

3,6

3,6

Långtidssjukfrånvaro (av total sjukfrånvaro) i %
Kvinnors sjukfrånvaro i %
Mäns sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro < 29 år i %
Sjukfrånvaro 30-49 år i %
Sjukfrånvaro > 50 år i %

63,0
4,7
4,5
-5,2
4,3

65,8
4,1
2,8
-3,6
3,6

55,7
4,7
1,8
-3,7
3,5

Swedac arbetar ständigt med att förbättra och underlätta arbetssituationen för medarbetarna
genom flexibla lösningar men arbetsbördan har under perioden varit tung.
Samlokaliseringen av verksamheten till Borås har påverkat arbetsmiljön och sjuktalen. Beslutet
har inneburit en mycket stor utmaning för Swedac, när det gäller möjligheten att upprätthålla
kompetensnivån. Ett stort antal medarbetare har rekryterats på kort tid. Två verksamheter
Reglerad mätteknik och avdelningen för Juridik och inre marknad har startats om, med så gott
som helt ny personal i Borås.
Totala sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år. Män och kvinnor är lika hårt drabbade av de
ökande sjuktalen. Ökningen är även likartad över åldersgrupperna. Arbetsbelastningen har varit
och är fortsatt hög för vissa medarbetargrupper. Flera svåra beslut, när det gäller prioritering av
verksamhetsområden, har skett under 2018. Detta har medfört organisationsförändringar och
omplacering av medarbetare. Påfrestningarna i samband med tappet av senior personal som i
vissa fall avser hela yrkesgrupper eller arbetsområden, har medfört att arbetssituationen för
många medarbetare har varit mycket svår. Även om, glädjande nog, ett stort antal nya
medarbetare har ersatt de som lämnat myndigheten, innebär infasningen av ny personal en extra
belastning till en början. Försämringen av sjuktalen var därför förväntad och det som har gått att
göra för att underlätta arbetssituationen har genomförts, även om resursutrymmet varit
begränsat. Bedömningen är att arbetsbelastningen kommer att vara hög även under 2019, vilket
förmodligen kan komma att innebära att de höga sjuktalen kommer att kvarstå under en tid
framöver.
Enligt Regleringsbrevet för 2018 års budget, har Swedac återrapporteringskrav gällande vilka
åtgärder som vidtagits för att förebygga sjukfrånvaro. Praktiska frågor som är viktiga när det
gäller att förebygga sjukfrånvaro och integrera jämställdhetsarbetet, är hur det går att kombinera
arbetsliv med familjeliv, särskilt om medarbetarna har småbarn, längre resor till arbetet eller hög
77

Per anställd avser totala antalet arbetsdagar dividerat med antalet årsarbetare under året
Per anställd avser totala antalet övertidstimmar dividerat med antal anställda vid årets slut.
79 Tillgänglig arbetstid = ordinarie arbetstid (möjlig arbetstid) minus övrig frånvaro utan lön och delpension.
78
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andel tjänsteresor. Många av våra medarbetare reser mycket i tjänsten och pusslet med jobb och
familj är inte alltid helt enkelt och det kan vara både stressande och svårhanterligt ur flera
aspekter. Flexibilitet och enskilda överenskommelser är verktyg vi använder för att underlätta för
den enskilde. Swedac har flexibla arbetstidsregler för att öka möjligheten att styra över sin egen
arbetstid i syfte att få hela ”livspusslet” att fungera så bra det går.
Vidare har Swedac beslutat om allmänna förmåner som friskvårdspeng och gemensamma
friskvårdsaktiviteter i syfte att förebygga sjukfrånvaro och inspirera till olika aktiviteter som
påverkar hälsan på ett positivt sätt. Myndigheten har även en aktiv skyddskommitté.
Arbetsmiljöfrågorna är väl integrerade med samverkansarbetet, både det formella i den centrala
samverkansgruppen. Även i det dagliga arbetet ute i verksamheten tas arbetsmiljöfrågorna upp,
exempelvis som en stående punkt på agendan vid arbetsplatsmöten. En tät löpande dialog
mellan medarbetare och chef, bedöms som den del som varit avgörande under året. Då detta har
givit möjlighet att fånga upp behov av anpassningar och prioriteringar för att undvika
sjukskrivning i möjligaste mån.
Situationen har varit mycket svår när det gäller bemanning och genomförande av Swedacs
uppdrag. Prioriteringar har genomförts för att fokusera på att ackrediteringsuppdragen, tillsyn av
reglerad mätteknik och samordningen av marknadskontroll har fungerat så bra som möjligt trots
det stora tappet av kompetens. Utvecklingsarbetet har prioriterats ned och frigjort resurser för
huvudverksamheten. Även det internationella utvecklingssamarbetet har prioriterats ner, då det
inte har funnits några seniora medarbetare att bemanna projekt och utbildningar med.
Omflyttningen av medarbetare och ett snabbt rekryteringsförfarande har dämpat trycket något
men inte löst hela problemet.
Av totala sjukfrånvaron står långtidssjukfrånvaron för mer än 63%. Den frånvaron berör ett tiotal
medarbetare. Dessa långa sjukskrivningar påverkar både utfallet av sjukfrånvaron i olika
åldersgrupper men även förhållandet mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Några av dessa
sjukskrivningar har en koppling till det svåra läget med bemanningen under 2018.
Rehabiliteringsarbetet uppvisar goda resultat och flertalet av de medarbetare som varit
sjukskrivna har återgått i arbete under 2018 och några kommer att återgå i arbete under början
av 2019.
Swedac arbetar integrerat med jämställdhetsfrågorna. Det innebär att dessa frågar alltid finns
med i det dagliga arbetet som en självklar del av arbetsmiljöaspekterna. Jämställdhetsplaner tas
fram regelbundet. I rekryteringshänseende finns mångfaldsfrågorna med och om ett kön är
underrepresenterat tas det hänsyn till det när lika meritering föreligger. Vi har även jobbat med
frågor som rör föräldraledigas villkor. Det är viktigt att hålla kontakt med arbetskamrater, chef
och myndigheten i stort, vilket många tycker underlättar för återgång till arbetet efter en
föräldraledighet.
Swedac har historiskt varit en myndighet med jämn könsfördelning, men under senare år har
detta ändrats och idag är andelen kvinnor större än andelen män (60/40). För perioden har det
varit fler kvinnor än män som sökt de utlysta tjänsterna (208 kvinnor och 180 män). Det har även
varit fler kvinnor än män som erbjudits tjänst (21 kvinnor och 13 män). En förklaring gällande
årets fördelning är att vi sökt administratörer och där är majoriteten som söker och blir erbjudna
arbete oftast kvinnor (totalt 157 sökanden till koordinatorstjänster, varav 118 sökanden var
kvinnor). Medelåldern är fortsatt relativt hög (50 år). För stora delar av Swedacs verksamhet
krävs lång erfarenhet, vilket gör att yngre anställda är i minoritet även om strävan är att skapa en
så mixad åldersstruktur som möjligt.
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Uppsatta mätområden och målgräns för måluppfyllelse
Mätområde
Frisktal

80

Målgräns

2018

2017

2016

>80%

76

79

76

Målet är inte uppfyllt
Frisktalet som utgör ett mått på hur ”frisk” personalen är i så måtto att det visar hur stor andel
personalen är frisk i förhållande till total mängd arbetstid med hänsyn tagen till kortare
sjukfrånvaro. Målet är 80% men vi har legat något under det målet för året. Glädjande är dock att
frisktalet inte drastiskt har sänkts under året trots den höga arbetsbelastningen.

80

Total tillgänglig arbetstid för anställda med max 40 sjukfrånvarotimmar och max tre tillfällen under en löpande 12 månadsperiod/tillgänglig
arbetstid
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Finansiell redovisning
Resultaträkning
belopp i tkr
Belopp i tkr

Not

2018

2017

1

24 203

24 515

2
3
4

146 778
490
50

161 850
746
55

171 521

187 166

5
6

-94 146
-8 607

-102 693
-5 885

7
8
9

-49 320
-14 695
-374
-1 578

-62 276
-20 725
-341
-2 549

-168 720

-194 469

2 801

-7 303

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra
ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
- Kostnader för konsulter
- Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

10
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Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet

11

732

1 085

Rättigheter och andra immateriella tillgångar

12

272

0

1 004

1 085

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

13

213

329

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

14

1 041

1 868

1 254

2 197

Summa materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

15

1 290

24 292

Fordringar hos andra myndigheter

16

4 265

4 213

177

4

5 732

28 509

Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

1 793

9 536

Upplupna bidragsintäkter

0

90

Övriga upplupna intäkter

1 263

342

17

3 056

9 968

18

-1 619

-169

19

24 664

25 570

34 091

67 160

Summa periodavgränsningsposter
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

83

83

493

7 796

2 801

-7 303

20

3 377

576

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

21

477

366

Övriga avsättningar

22

4 139

1 403

4 616

1 769

Summa myndighetskapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Lån i Riksgäldskontoret

23

2 329

3 199

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

24

3 042

3 947

Leverantörsskulder

25

7 170

5 594

Övriga kortfristiga skulder

26

1 774

2 463

14 315

15 203

Summa kortfristiga skulder
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

27

10 880

8 050

Övriga förutbetalda intäkter

28

903

41 562

Summa periodavgränsningsposter

11 783

49 612

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

34 091

67 160
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Anslagsredovisning
belopp i tkr

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enligt
regleringsbrev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Utgiftsområde 21
Energi
Insatser för
21 01 002
energieffektivisering
Individuell mätning av
energi
002 Not 1

810

1 000

-810

1 000

-540

460

Utgiftsområde 24
Näringsliv
Styrelsen för
ackreditering och teknisk
kontroll:
24 02 001
Myndighetsverksamhet
Styrelsen för
ackreditering och teknisk
kontroll:
Myndighetsverksamhet
(ram)
001 Not 2

279

25 042

25 321

-23 663

1 658

1 089

26 042

26 321

-24 203

2 118

Anslag

Summa anslag

-810

Not 1
Villkor för anslag 21.01.002 ap. 2 Individuell mätning av energi:
Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.
Det ingående överföringsbeloppet uppgår till 810 tkr och en indragning har gjorts med samma belopp.
Av årets tilldelning om 1 000 tkr har 54% förbrukats. Anledningen till det begränsade nyttandet är att
arbetet med framtagning av regler för individuell mätning av tappvarmvatten och värme ligger vilande i
avvaktan på regeringens beslut huruvida sådana regler ska implementeras. De anslagsmedel som nyttjats
har huvudsakligen använts till arbete med att stötta Energimarknadsinspektionen i dess uppdrag
angående framtagning av nya funktionskrav på elmätare, där energieffektivisering är ett av huvudmålen.
Not 2
Villkor för anslag 24.02.001 ap. 1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Myndighetsverksamhet:
Av anslagsposten avser 2 197 tkr kostnader för reglerad mätteknik. Detta belopp har i sin helhet
förbrukats.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr)
2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad vid räkenskapsårets slut

7 000
2 329

7 000
3 199

7 000
4 962

6 000
4 163

5 000
4 295

Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev
Maximalt utnyttjad under året

3 500
0

3 500
0

3 500
0

3 500
0

3 500
0

15
345

0
327

0
298

0
144

298
0

146 778
139 700

161 850
153 450

151 308
170 800

178 183
171 850

147 863
124 950

751
0

738
0

727
0

717
0

711
0

1 658
460

279
810

-8
406

281
436

129
1 336

Räntekonto
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter, utfall
Avgiftsintäkter, budget i regleringsbrev
Anslagskredit
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad
Anslag
Anslagssparande, 24.02.001
Anslagssparande, 21.01.002
Åtaganden och Bemyndiganden
Åtaganden enligt 17§
anslagsförordningen (2011:223)
Summa tilldelade bemyndiganden
Årsarbetskrafter och medelantalet
anställda under året
Årsarbetskrafter
Medelantalet anställda

-----

-----

-----

-----

-----

114
115

119
123

120
121

122
121

123
124

Driftskostnad
Per årsarbetskraft
Per årsarbetskraft exkl. konsultkostnad*

1 463
1 030

1 610
1 087

1 460
1 064

1 623
1 054

1 423
1 019

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring enligt
resultaträkning
Balanserad kapitalförändring

2 801
3 377

-7 303
576

-1 545
7 858

2 801
9 403

-4 223
6 580

*Tidigare

år har endast denna uppgift redovisats för driftskostnad per årsarbetskraft
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Tilläggsupplysningar och noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har upprättats i enlighet med
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Redovisningen följer god redovisningssed i enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
Balans- och resultaträkningen omfattar hela Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls
verksamhet, dvs. myndighets- och uppdragsverksamhet. Myndighetsverksamheten finansieras dels med
anslag från staten, dels med avgifter från innehavare av vågar, bränslemätdon, mätare och
kontrollstämplar.
Uppdragsverksamheten betalas med avgifter från kunder.
Redovisning av kostnad för interimistiskt anställd personal
Konsulter utan egen firma är att betrakta som tillfälligt anställd personal men ersättningen (lön) som
dessa erhåller redovisas inte som personalkostnad utan som konsultkostnad. Orsaken är att i en
sammanhållen post kunna redovisa hela kostnadsmassan för de konsulter som används i verksamheten,
oavsett om konsulten har egen firma eller inte.
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Som osäker
fordran, har fordran som förfallit till betalning men inte betalats trots påminnelser och som lämnats för
rättslig prövning eller indrivning, tagits upp.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och omräknats till
balansdagens kurs enligt Riksbankens Ultimo-kurs.
Periodavgränsningsposter
För periodiseringar av leverantörsfakturor avseende omkostnader i verksamheten tillämpas en
beloppsgräns om 20 tkr. Samma beloppsgräns gäller kundfakturor.
Värderingsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningarna enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över
den beräknade livslängden.
Som immateriella anläggningstillgångar redovisas investeringar i egenutvecklade IT-system och licenser
med livslängd om minst tre år och anskaffningsvärde om minst 300 tkr. Avskrivningar görs linjärt över
den bedömda livslängden enligt nedan.
Som materiella anläggningstillgångar redovisas investeringar avsedda för stadigvarande bruk med en
beräknad livslängd om minst tre år och anskaffningsvärde om minst 20 tkr. Avskrivningar görs linjärt över
den bedömda livslängden enligt nedan.
Avskrivningstid (år)
Egenutvecklade IT-system 5
Licenser 5
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5
Datorutrustning 3
Kontorsmaskiner 4
Möbler, inventarier 5
Resultatredovisningen
Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap 1§ i förordningen om årsredovisning och
budgetunderlag ska myndigheten översiktligt beskriva sin verksamhet och resultatet av verksamheten,
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företrädesvis de viktigaste prestationerna, deras volym och kostnader. Redovisningen av ekonomiskt
resultat på verksamhetsområde sker genom uppdelning på sär- och gemensamma kostnader
(samkostnader). Lokalkostnaderna, som är en del av samkostnaderna, fördelas på respektive
organisatorisk enhet efter deras ianspråktagande av lokalernas yta. Övriga samkostnader fördelas i
förhållande till planerat antal tjänstgöringsdagar.

Utbetalda ersättningar till ledamöter i insynsrådet m.m.
Skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut till ledamöter i insynsrådet och
ledande befattningshavare inom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, 1 306 214
kr.
Bruttolön
Generaldirektör
343 157
Peter Strömbäck
Merih Malmqvist Nilsson
554 235
Ulf Hammarström
386 322
Insynsrådsledamöter
Arvode
Mathias Tegnér*
0
Suzanne Håkansson
4 500
Thomas Idermark
3 000
Jennie Cato
Jens Henriksson
Christina Bertler
Gunilla Hult Backlund**
Ola Asplund
Jörgen Backersgård

1 500
3 000
3 000
0
3 000
4 500

*Har inte närvarat under något möte under perioden
**Generaldirektör vid Inspektionen för vård och omsorg, uppbär inte arvode
Uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som
styrelseledamot i aktiebolag:
Peter Strömbäck
Ledamot i Atlasbalans AB styrelse
Ulf Hammarström
Mathias Tegnér

Hammarström International AB,
vilande verksamhet
Tyresö Bostäder AB
Suppleant Riksbanksfullmäktige
Ledamot Socialstyrelsens rättsliga råd

Suzanne Håkansson

Swecare

Thomas Idermark

SIS
CEN
ISO

Jennie Cato

Inga övriga uppdrag

Jens Henriksson

Inga övriga uppdrag

Christina Bertler

Inga övriga uppdrag

Gunilla Hult Backlund

Inga övriga uppdrag

Ola Asplund

Swerea, IVF
Exportkreditnämnden
Kungliga tekniska högskolan
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DEKRA
SWETIC
NDT Traning Center ASB

Noter
Redovisning av anställdas sjukfrånvaro
Uppgift om sjukfrånvaro redovisas i Personalredovisningen sid 31
Not 1 Intäkt av anslag (tkr)
24.02.001.001 Myndighetsverksamhet
21.01.002.002 Individuell nätning av energi

2018-12-31
23 663
540
24 203

2017-12-31
24 325
190
24 515

Av intäkten på anslag 24.02.001.001 avser 2 197 tkr myndighetsverksamhet inom området reglerad mätteknik.
För anslaget till Individuell mätning av energi har anslagsförbrukningen ökat jämfört med föregående år och för år
2018 har 54 % av anslagstilldelningen nyttjats. Se ytterligare kommentarer vid not 1 i Anslagsredovisningen.
Not 2 Intäkter* av avgifter och andra
ersättningar (tkr)
Kontrollordningar**
Reglerad mätteknik
Ackrediteringsverksamhet
Internationellt utvecklingssamarbete

2018-12-31
471
12 177
109 442
24 688
146 778

2017-12-31
668
11 595
106 406
43 181
161 850

*Intäkterna är exkl. ränteintäkter.
** Intäkterna avser bl.a. ersättningar från EA, ILAC och från deltagarna på Marknadskontrolldagen
För reglerad mätteknik har intäkten ökat med ca 600 tkr. Den huvudsakliga ökningen avser ökad intäkt av avgifter
gällande bränslemätdon. Ökningen avseende ackrediteringsverksamheten beror på att intäkterna från årsavgifterna
har ökat. För området internationellt utvecklingssamarbete har intäkterna minskat eftersom inga nya kurser startats
upp och för närvarande håller man på att avveckla den delen samt slutföra de pågående kurserna.
Av uppdragsverksamhetens intäkter utgörs 0 tkr av intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen. (Föregående år 0 tkr).
Tjänsteexport ingår i uppdragsverksamhet
med följande belopp
Intäkter *
Kostnader

2018-12-31
2017-12-31
25 743
43 949
-29 118
-43 892
-3 375
57
*Intäkterna är inkl. ränteintäkter samt del av indirekta intäkter
Tjänsteexporten består dels av det internationella utvecklingssamarbetet och dels av den internationella
ackrediteringsverksamheten. Intäkter och kostnader har minskat då den internationella verksamheten har
prioriterats ned med anledning av samlokaliseringen av myndigheten.
Not 3 Intäkter av bidrag
Intäkt av bidrag

2018-12-31
490

2017-12-31
746

Från Arbetsförmedlingen har bidrag erhållits med 371 tkr för anställda med ersättning från moderna
beredskapsjobb. 84 tkr härrör från SIS och 35 tkr ersättningar för Ädelmetallkonferensen
Not 4 Finansiella intäkter (tkr)
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Not 5 Kostnader för personal (tkr)
Kostnader för personal
varav lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter,

2018-12-31
15
35
50
2018-12-31
94 146

2017-12-31
24
31
55
2017-12-31
102 693

59 759

62 412
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23

33

Kostnaden för personal har minskat avsevärt till största delen beroende på samlokaliseringen. Delvis har
personalavgångar skett tidigare än beräknat, återrekryteringar har pågått under året. För flertalet tjänster har
tillträde varit efter sommaren. Dock har inte alla beslutade tjänster ännu tillträtts. Vidare har 1 065 tkr avsatts som
periodavgränsningspost för uppsagd personal i samband med omlokaliseringen (se not 27).
Kostnad för konsulter utan eget företag (interimistiskt anställda) redovisas nedan i not 7 kostnader för konsulter.
Not 6 Kostnader för lokaler
Kostnader för lokaler

2018-12-31
8 607

2017-12-31
5 885

Kostnaden för lokaler har ökat på grund av omlokaliseringen då avsättningar för hyra av Alvikskontoret för perioden
maj 2019 – april 2020 har tagits upp med 2 576 tkr.
Not 7 Kostnader för konsulter (tkr)
Kostnader för konsulter
varav kostnader för konsulter utan eget
företag (tillfälligt anställda)

2018-12-31
49 320

2017-12-31
62 276

3 107

2 975

Kostnaderna för konsulter har minskat kraftigt med undantag för konsulterna utan eget företag som ökat något för
perioden jämfört med föregående år. Detta beror på att kostnaderna för konsulter inom det internationella
utvecklingssamarbetet har minskat med 12 MSEK. Inom ackrediteringsverksamheten har konsultkostnaden ökat med
ca 400 tkr. Orsaken är en större medverkan av konsulter i bedömningsarbetet av ackrediterade företag.
Not 8 Övriga driftskostnader (tkr)
Övriga driftskostnader

2018-12-31
14 695

2017-12-31
20 725

Samlokaliseringen har resulterat till att övriga driftkostnader är lägre än föregående år. Kostnaderna har minskat
mest inom området för hård- och mjukvara inom IT-området med 3 199 tkr samt rese- och logikostnader har minskat
med 1 304 tkr med anledning av det stora tappet av personal under perioden.
Not 9 Finansiella kostnader (tkr)
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader

2018-12-31
345
29
374

2017-12-31
327
14
341

Not 10 Årets kapitalförändring (tkr)
Reglerad mätteknik
Uppdragsverksamhet

2018-12-31
3 227
-426
2 801

2017-12-31
902
- 8 205
- 7 303

Förändringen av årets kapitalförändring beror på minskade kostnader inom Reglerad mätteknik och minskade
intäkter inom internationellt utvecklingsarbete, som ingår som en del i uppdragsverksamheten.
Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet (tkr)
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Not 12 Rättigheter och andra immateriella
tillgångar (tkr)
IB anskaffningsvärde

2018-12-31
8 405
0
8 405

2017-12-31
8 405
0
8 405

7 320
354
7 674

6 313
1 007
7 320

732

1 085

2018-12-31
2 335

2017-12-31
1 985
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Årets anskaffningar
UB anskaffningsvärde

0
2 335

0
1 985

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar

1 985
78
2 063

1 786
199
1 985

272

0

Bokfört värde

IB har klassificerats om till immateriella anläggningstillgångar med hänvisning till 2 kap. 7 § Förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).
Upptagen som anläggningstillgång per 201805, 350 tkr.
Not 13 Förbättringsutgifter på
annans fastighet (tkr)

2018-12-31

2017-12-31

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärdet på
sålda/utrangerade
UB anskaffningsvärde

2 024
0

1 979
45

0
2 024

0
2 024

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår ackumulerade avskrivningar på
sålda/utrangerade
UB ackumulerade avskrivningar

1 695
116

1 557
138

0
1 811

0
1 695

213

329

2018-12-31

2017-12-31

11 745
121

11 402
609

-800
11 066

- 266
11 745

9 877
922

8 938
1 205

-774
10 025

- 266
9 877

1 041

1 868

Bokfört värde
Not 14 Maskiner, inventarier,
installationer m.m. (tkr)
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärdet på
sålda/utrangerade
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar*
Avgår ackumulerade avskrivningar på
sålda/utrangerade
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

*Felaktig bokföring har upptäckts efter stängning av böckerna, avseende årets avskrivning för datautrustning,
109 tkr och således borde årets avskrivning uppgått till 1 031 tkr.
Not 15 Kundfordringar (tkr)
Kundfordringar
Osäkra kundfordringar
Värdereglering

2018-12-31
1 290
15
-15
1 290

2017-12-31
24 292
58
- 58
24 292

2018 har årsavgifterna fakturerats på rätt sida året, kundfordringarna har därmed minskat med 23 MSEK.
Not 16 Fordringar andra myndigheter (tkr)
Kundfordringar
Ingående moms

2018-12-31
1 923
2 342
4 265

2017-12-31
310
3 903
4 213

Fakturering till Sida görs inom det internationella utvecklingssamarbetet och uppgår 2018 till 1 893 tkr.
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Not 17 Periodavgränsningsposter (tkr)
Förutbetald lokalhyra 1:a kvartalet
Övriga förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Årsredovisning 2018
2018-12-31
1 455
338
1 793

2017-12-31
1 435
8 101
9 536

0

90

1 263
3 056

342
9 968

Posten övriga förutbetalda kostnader har minskat beroende på att få fakturor avseende kursverksamhet inom
det internationella utvecklingssamarbetet har periodiserats mellan 2018 och 2019.
Posten övriga upplupna intäkter har ökat då fakturering av kursverksamhet inom det internationella
utvecklingssamarbetet inte ligger i fas utan kommer att göras under 2019.
Not 18 Avräkning med statsverket (tkr)
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförliga till anslag i icke räntebärande flöde
Fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde

2018-12-31

2017-12-31

0
540
-540
0

63
190
-253
0

-120

0

-279
23 663
-25 042

8
24 325
- 24 612

-1 658

- 279

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag
Saldo

110
0
-611
661
160

0
600
- 743
253
110

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

160

110

-1 618

-169

Återbetalning av anslagsmedel
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Skuld/Fordran avseende anslag i räntebärande flöde

Summa Avräkning med statsverket

I avsnittet anslag i icke räntebärande flöderedovisas anslag 21.01.002.002 individuell mätning av energi.
I avsnitt anslag i räntebärande flöde redovisas anslaget för myndighetsverksamhet.
Posten utbetalningar i icke räntebärande flöde avser kostnader som finansieras med anslag
21.01.002.002 individuell mätning av energi.
Not 19 Behållning räntekonto i
Riksgäldskontoret (tkr)
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2018-12-31
24 664

2017-12-31
25 570

Behållningen har minskat till följd av att intäkterna har minskat mer än kostnaderna.
Beviljad räntekontokredit på räntekonto i Riksgäldskontoret uppgår till 3 500 tkr.
Krediten har inte nyttjats.
Not 20 Summa myndighetskapital (tkr)
Statskapital utan avkastningskrav
Reglerad mätteknik
Uppdragsverksamheten

2018-12-31
83
10 589
-7 295
3 377

2017-12-31
83
7 362
- 6 869
576
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Förändring av myndighetskapitalet
Statskapital

Balanserad
kapitalförändring
avgiftsbelagd
verksamhet

Kapitalförändring
enligt resultaträkning

Summa

83

7 795

-7 303

576

83

7 795

-7 303

576

0

-7 303

7 303

0

0

0

2 801

2 801

0

-7 303

10 104

2 801

83

493

2 801

3 377

Utgående balans
2017
A Ingående balans
2017
Föregående års
kapitalförändring
Årets
kapitalförändring
B Summa årets
förändring
C Utgående balans
2017

Summa myndighetskapital har ökat med anledning av lägre personalkostnader i samband med omlokaliseringen
Statskapital utan avkastningskrav består av konst från Statens Konstråd med ett värde överstigande 20 tkr.
Not 21 Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser (tkr)
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

2018-12-31
366
369
-258
477

2017-12-31
877
- 131
- 380
366

Avsättningarna avser delpensioner enligt delpensionsavtalet för statligt anställda.
Ökningen beror på att det under året tillkommit två personer som erhållit delpension och en person med delpension
har avslutat sin anställning med pension under 2018.
Not 22 Övriga avsättningar (tkr)
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående balans

2018-12-31
1 403
2 736
4 139

2017-12-31
1 207
196
1 403

Avser avsättning med 160 tkr enligt avtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR ST, SEKO om: Överenskommelse
rörande avtal om omställning samt avtal om lokala omställningsmedel. Tecknat 25 juni 2014. 2 576 tkr avser
lokalhyra i samband med omlokaliseringen.
Not 23 Lån i Riksgäldskontoret (tkr)
Ingående skuld
Lån upptagna under året
Årets amorteringar
Utgående skuld

2018-12-31
3 199
960
-1 830
2 329

2017-12-31
4 962
1 261
- 3 024
3 199

2018-12-31
1 390
1 537
115
3 042

2017-12-31
2 081
1 780
86
3 947

2018-12-31
7 170

2017-12-31
5 594

Beviljad låneram i Riksgäldskontoret uppgår till 7 000.
Not 24 Kortfristiga skulder till andra
myndigheter (tkr)
Leverantörsskuld
Arbetsgivaravgifter
Utgående moms
Not 25 Leverantörsskuld (tkr)
Leverantörsskuld

Leverantörsskuldens ökning beror huvudsakligen på att det i slutet av 2018 inkommit ett flertal fakturor
på stora belopp från Anrika Quality Service AB (AQS). AQS är leverantör av konsulttjänst inom det
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internationella utvecklingssamarbetet.
Not 26 Övriga kortfristiga skulder (tkr)
Personalskatt
Övriga skulder

2018-12-31
1 682
92
1 774

2017-12-31
1 903
560
2 463

Not 27 Periodavgränsningsposter (tkr)
Upplupna kostnader
Upplupna löneskulder
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter på upplupna löneskulder och
upplupna semesterlöner
Övriga upplupna kostnader

2018-12-31

2017-12-31

1 576
4 202

849
3 853

3 153
1 949
10 880

2 641
707
8 050

Av upplupna kostnader avser 1 065 tkr kommande utbetalningar av lön fram till maj 2019 i samband med
omlokaliseringen
Not 28 Periodavgränsningsposter (tkr)
Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda årsavgifter för innevarande år
Förutbetalda årsavgifter för nästkommande år
Förutbetalda intäkter inom internationella utvecklingssamarbetet
Övriga intäkter

2018-12-31

2017-12-31

756
0

76
22 744

147
0
903

18 622
120
41 562

2018 har alla årsavgifter faktureras på rätt sida året. Förutbetalda årsavgifter för innevarande år avser del av
arbetsinsats som ännu inte utförts.
För posten förutbetalda intäkter inom internationella utvecklingssamarbetet är det igångvarande projekt som
fakturerats Sida under innevarande år, men där kvarstående nedlagd tid kommer att ske nästkommande år.
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Bilaga 1
Så här ser ackrediteringsprocessen ut från ansökan till beslut.
1.1.1.

1. Ansökan

Ansökan om ackreditering görs på en ansökningsblankett som skickas till Swedac tillsammans
med övriga dokument som efterfrågas i formuläret.
I ansökan anger kunden vilka områden, branscher eller metoder som man vill bli ackrediterad för.
Swedac bekräftar att ansökan har mottagits och kontrollerar att den är komplett. Utifrån
ackrediteringens omfattning lämnar Swedac besked om kostnad och kommer med förslag på
bedömningsledare, bedömarteam och en grovplanering av uppdraget. Swedacs mål är att inom 4
veckor, efter att komplett dokumentation för ansökan inkommit, skicka en kostnadsberäkning.
Kunden accepterar avgiften och godtar ev. externa bedömningsledare.
1.1.2.

2. Planering

Swedac planerar ackrediteringsuppdraget i samråd med kunden och anlitar eventuella experter.
1.1.3.

3. Bedömning

Bedömning på plats görs av bedömningsledaren, ibland tillsammans med ytterligare interna eller
externa bedömare. Bedömningen omfattar dels kundens organisatoriska ledningssystem, dels
utrustning och kompetens hos ledning och personal.
För ackreditering av laboratorier och vissa kontrollorgan kompletteras bedömningen med
jämförelsemätningar och kalibreringar. Vid vissa former av ackreditering deltar Swedac som
observatör när ackrediterade organ arbetar hos sina kunder.
Swedacs mål är att inom 12 veckor, efter att kunden accepterat avgiften och komplett
dokumentation finns, genomföra bedömning på plats.
1.1.4.

4. Rapportering

Bedömningen avslutas med att Swedacs representanter redogör för hur Swedac ser på
verksamheten och beskriver eventuella avvikelser från kraven. Bedömningen dokumenteras i en
rapport.
1.1.5.

5. Korrigerande åtgärder

Eventuella avvikelser från kraven ska åtgärdas av kunden inom 4 månader. Swedac tar ställning
till om åtgärderna kan accepteras. Vid allvarliga eller omfattande brister kan ett återbesök bli
aktuellt. När alla avvikelser har åtgärdats kan bedömningsledaren rekommendera en
ackreditering.
1.1.6.

6. Beslut

Enligt 5 § i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering meddelas
beslut om ackreditering inom två månader från att nödvändigt underlag har inkommit till
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Swedac. Där anges även vad som avses med nödvändigt underlag. Handläggningstiden kan vid
högst ett tillfälle förlängas med upp till en månad om det är nödvändigt på grund av utredningen
av ackrediteringsärendet.
Beslut om ackreditering tas av en ansvarig chef. Ackrediteringen är inte tidsbegränsad utan gäller
fortlöpande under förutsättning att kraven uppfylls.
Beslutet skickas till kunden tillsammans med ett ackrediteringsbevis.
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Bilaga 2
Påverkan i remisser från EA, ILAC, IAF och ISO/CASCO

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Prioriterade
dokument/remiss
(dessa har identifierats
efter årets remisser var
avslutade)
IAF PL 4:2018 Rules for IAF
Membership Fees
IAF MD 1:2018 IAF
Mandatory Document for
the Audit and Certification
of a Management System
Operated by a Multi-Site
Organization
IAF MD 4:2018 IAF
Mandatory Document for
the Use of Information and
Communication
Technology (ICT) for
Auditing/Assessment
Purposes
IAF MD 21:2018
Requirements for the
Migration to ISO
45001:2018 from OHSAS
18001:2007
IAF MD 22:2018
Application of ISO/IEC
17021-1 for the
Certification of
Occupational Health and
Safety Management
Systems (OH&SMS)
IAF MD 23:2018 Control of
Entities Operating on
Behalf of Accredited
Management Systems
Certification Bodies
IAF PR 2:2018 General
Procedures for the
Development of IAF
Documents
IAF/ILAC A1:01/2018
IAF/ILAC Multi-Lateral
Mutual Recognition
Arrangements
(Arrangements):
Requirements and
Procedures for Evaluation
of a Regional Group
IAF/ILAC A2:01/2018
IAF/ILAC Multi-Lateral
Mutual Recognition
Arrangements
(Arrangements):
Requirements and

Underlag

Utfall

Kommentar

2018/5

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar
Swedac tillfreds med
genomförda förändringar

Swedac har uppnått sitt
mål
Swedac har uppnått sitt
mål

2018/5

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar

Swedac har uppnått sitt
mål

2017/6

Swedacs synpunkter
beaktade

Swedac har uppnått sitt
mål

2017/6

Swedacs synpunkter
beaktade

Swedac har uppnått sitt
mål

2018/5

Swedacs synpunkter i
huvudsak beaktade

Swedac har uppnått sitt
mål

2018/5

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar

Swedac har uppnått sitt
mål

2017/6

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar

Swedac har uppnått sitt
mål

2017/6

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar

Swedac har uppnått sitt
mål.

2017/6
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Procedures for Evaluation
of a Single Accreditation
Body
IAF/ILAC A6:01/2018
Approval Process for
IAF/ILAC A-Series
Documents
ILAC G26:11/2018
Guidance for the
Implementation of a
Medical Accreditation
Scheme
ILAC G28:07/2018
Guideline for the
Formulation of Scopes of
Accreditation for
Inspection Bodies
ILAC R1:03/2018
Management of ILAC
Documents
EA-1/17 S3

15

EA-1/17 S5

2018/3

16

EA-2/02

2018/3

17

EA-4/21 INF

2017/9

18

EA-4/22 G

2018/3

10

11

12

13
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2018/4

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar

Swedac har uppnått sitt
mål

2018/4

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar

Swedac har uppnått sitt
mål

2018/4

Swedacs synpunkter
beaktade

Swedac har uppnått sitt
mål

2018/4

Swedacs synpunkter
beaktade

Swedac har uppnått sitt
mål

2018/3

Swedac tillfreds med
genomförda förändringar
Swedac tillfreds med
genomförda förändringar
Swedacs synpunkter inte
beaktade i tillräcklig
utsträckning
Swedac tillfreds med
innehåll i nytt dokument
Swedacs synpunkter
beaktade

Swedac har uppnått sitt
mål.
Swedac har uppnått sitt
mål.
Swedac har inte
uppnått sitt mål
Swedac har uppnått sitt
mål
Swedac har uppnått sitt
mål

Swedac har uppnått ett tillfredsställande resultat i 17 fall av 18. Detta motsvarar 94% av fallen.
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SAMMANSTÄLLNING STANDARDER OCH FÖRKORTNINGAR
STANDARDER: KRAV PÅ SWEDAC SAMT STANDARDER/FÖRORDNINGAR MOT VILKA SWEDAC KAN ACKREDITERA
(”KONTROLLFORMSSTANDARDER”)
SS-EN ISO/IEC 17011:2005

ISO/IEC 17011:2017
SS-EN ISO 9001:2015
SS-EN ISO 14001:2015
SS-EN ISO/IEC 27001:2017
SS-EN ISO 14065:2013
SS-EN ISO 15189:2012
SS-EN ISO/IEC 17020:2012
SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015
SS-EN ISO/IEC 17024:2012
(SS-EN ISO/IEC 17025:2005)/
SS-EN ISO/IEC 17025:2018
SS-EN ISO 17034:2016
SS-EN ISO/IEC 17043:2010
SS-EN ISO/IEC 17065:2012
(EG) nr 1221/2009 EMAS

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på
ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av
överensstämmelse
Conformity assessment -- Requirements for accreditation bodies
accrediting conformity assessment bodies
Ledningssystem för kvalitet - Krav
Miljöledningssystem – Krav och vägledning
Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för
informationssäkerhet - Krav
Växthusgaser – Krav på validerare och verifierare av växthusgaser
för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande
Kliniska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens
Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika
typer av kontrollorgan
Bedömning av överenstämmelse-Krav på organ som reviderar och
certifierar ledningssystem – Del 1: Krav
Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som
certifierar personer
Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
Allmänna kompetenskrav för producenter av referensmaterial
Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav för
kompetensprövning (av laboratorium)
Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar
produkter, processer och tjänster
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av
den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i
gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)

STANDARDER: KONTROLLFORMSSTANDARDER/KRAVSPECIFIKATIONER SÄRSKILT NÄMNDA I ÅRSREDOVISNINGENS
TEXT
SS-EN ISO/IEC 17025:2005 /
SS-EN ISO/IEC 17025:2018
ISO/IEC 17025:2017
SS-EN ISO 18295-serie
SS-ISO 37001:2017
SS-EN ISO 45001:2018
SIS-OHSAS 18001:2007

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
Krav på kundkontaktcenter
Ledningssystem mot mutor - krav och vägledning
Ledningssystem för arbetsmiljö - krav och vägledning
Ledningssystem för arbetsmiljö - krav

FÖRKORTNINGAR
Agenda 2030

CASCO
CETA
CIML
DG GROW
EA

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Svensk
översättning av FNs “Transforming our world: The 2030 agenda for
sustainable development”
Committee on Conformity Assessment
EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement
International Committee of Legal Metrology
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship
and SMEs
European co-operation for Accreditation
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EU
FÅB
GDPR
IAF
ICSMS
ILAC
IMP-ICSMS
IMP-MSG
ISO
ITP
MENA
MID
MLA

MRA
MSB
NAWI
NOR
NORDJUST
OHSAS
OIML
PARCS
PED
PGU
RISE
Sida
SIS
Twinning projekt

UD
Vinnova
WELMEC
WG
WG MI
WTO
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European Aviation Safety Agency. Europeiska byrån för
luftfartssäkerhet
Europeiska unionen
Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)
International Accreditation Forum
Information and Communication for Market Surveillance
International Laboratory Accreditation Cooperation
Internal Market for Products - Information and Communication for
Market Surveillance
Internal Market for Products – Market Surveillance Group
International Organization for Standardization
International Training Programme
Länder I Mellanöstern och norra Afrika
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars
2004 om mätinstrument
Multilateral Agreement: avser avtal som används inom
ackrediteringens internationella samarbetsorganisationer såsom
European co-operation for Accreditation (EA) och International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
Mutual Recognition Arrangement används av IAF
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Non Automatic Weight Instruments
Utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst”
Det nordiska samarbetet mellan myndigheter ansvariga för reglerad
mätteknik
Occupational Health and Saftey Assessment series
Organisation Internationale de Métrologie Légale
EU-kommissionens expertgrupp; Prohibitions and Restrictions
Customs Controls Strategy
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