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Lantmäteriets årsredovisning 2010 
Riksrevisionen har granskat Lantmäteriets årsredovisning, daterad 

2011-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är 

rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och 

avlämnandet av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på 

nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2011-05-27 med anledning 

av våra iakttagelser i denna rapport. 

 

Sammanfattning 
Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i kvalitetssäkringen av 

såväl den finansiella redovisningen som resultatredovisningen. Flera 

av dessa brister har rapporterats tidigare och Lantmäteriet har under 

året påbörjat ett förbättringsarbete, men det återstår fortfarande flera 

möjligheter till förbättringar. Då Lantmäteriet är en stor och 

decentraliserad organisation bedömer Riksrevisionen att det är särskilt 

viktigt att de centrala funktionerna har en övergripande bild av 

verksamheten för att kunna kvalitetssäkra redovisningen och 

säkerställa att redovisningen sker i enlighet med gällande regelverk. 

 

Bristande kvalitetssäkring  
Riksrevisionen har i revisionsrapporter 2008 och 2009 konstaterat att 

Lantmäteriet behöver förbättra sin kvalitetssäkring av 

årsredovisningens finansiella delar genom att utveckla analyser och 

dokumentation till balans- och resultatposter. Riksrevisionen 

konstaterar att Lantmäteriet har påbörjat ett förbättringsarbete, men att 

förbättringsmöjligheter fortfarande kvarstår.  

Då Lantmäteriet är en stor och decentraliserad organisation anser 

Riksrevisionen att det är särskilt viktigt att den centrala 

ekonomifunktionen kvalitetssäkrar den finansiella redovisningen och 
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aktivt säkerställer att redovisningen sker i enlighet med gällande 

regelverk. 

Analys per balanspost saknas 

Lantmäteriet upprättar specifikationer för olika kontogrupper samt en 

förteckning över vilka konton som ingår i respektive balanspost. För 

vissa konton finns analyser och kommentarer till förändringar mellan 

åren, men en övergripande rimlighetsbedömning och analys av 

balansposten som helhet saknas.  

Avsaknaden av analyser till årsredovisningens balansposter indikerar 

brister i myndighetens kvalitetssäkring av årsredovisningens 

finansiella delar och försvårar Riksrevisionens granskning av 

årsredovisningen. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Lantmäteriet upprättar och 

dokumenterar analyser och rimlighetsbedömningar per balanspost för 

att säkerställa kvaliteten i den finansiella redovisningen. 

Analyser, dokumentation och notupplysningar till 
årsredovisningens större poster behöver utvecklas 

Liksom Riksrevisionen tidigare har påpekat är det viktigt att 

Lantmäteriet tydligt analyserar och dokumenterar de väsentliga och 

riskfyllda poster som är specifika för myndigheten. Dessa poster rör 

bland annat uppbördsverksamhet, pågående arbeten och intäkter av 

avgifter. Eftersom posterna är både väsentliga och riskfyllda bör 

noterna till dessa poster utvecklas för att underlätta förståelsen av den 

finansiella redovisningen. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Lantmäteriet att fortsätta förbättra 

kvalitetssäkringen av den finansiella redovisningen. Bland annat 

genom att utveckla analyser och dokumentation till balans- och 

resultatposterna. Den centrala ekonomifunktionen bör säkerställa att 

den finansiella redovisningen är kvalitetssäkrad och att redovisningen 

sker i enlighet med gällande regelverk. 

 

Resultatredovisningen 
Enligt 3 kap. 1 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag (FÅB) ska myndigheten redovisa och kommentera 

verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av 

myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, 

har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. 

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer 

har utvecklats med avseende på volym och kostnader.  
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Brister i redovisning av prestationer 

Bortsett från kravet på att resultatredovisningen främst ska avse hur 

verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och 

kostnader bör Lantmäteriet även enligt regleringsbrevet redovisa och 

analysera verksamhetens resultat med utgångspunkt i indikatorer. 

Riksrevisionen anser att en redovisning av både prestationer och 

indikatorer försvårar överskådligheten av Lantmäteriets 

årsredovisning.  

Lantmäteriet har inte redovisat prestationer för uppdragsverksamheten 

och tjänsteexporten och vad gäller informationsverksamheten 

redovisar Lantmäteriet endast volymmått och inga kostnader.   

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Lantmäteriet att föra en diskussion 

med departementet om behovet av återrapportering av indikatorer 

respektive prestationer. Lantmäteriet bör även fortsätta utveckla sin 

redovisning av prestationer. För samtliga prestationer ska både volym 

och kostnader anges.  

Brister i underlag till resultatredovisningen 

Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 1 § FÅB ska uppgifter i 

resultatredovisningen baseras på dokumenterade data och mätmetoder. 

För att kunna säkerställa att en myndighet redovisar jämförbara 

uppgifter år från år samt för att kunna kvalitetssäkra de uppgifter som 

redovisas i resultatredovisningen bör dokumentationen sammanställas 

på ett enhetligt sätt. 

Riksrevisionen anser att Lantmäteriets underlag till 

resultatredovisningen kan förbättras. Vid granskningen saknades 

underlag till flera viktiga uppgifter som presenteras i årsredovisningen 

och i vissa fall saknades uppgift om hur beräkningar hade gjorts. 

Riksrevisionen bedömer att Lantmäteriet saknar rutiner för 

kvalitetssäkring av de underlag som tas fram.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Lantmäteriet att dokumentera, 

sammanställa underlag och kvalitetssäkra samtliga uppgifter som 

redovisas i resultatredovisningen. 

Bristande analys av avgiftsbelagd verksamhet 

Lantmäteriet ska enligt regleringsbrev redovisa separata 

resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet för 

förrättningsverksamhet, uppdragsverksamhet i anslutning till 

fastighetsbildning, pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem, 

grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt 

uppdragsverksamhet. Lantmäteriet ska även redovisa vilka åtgärder 
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som har vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive 

verksamhet och avgiftssystem.  

Riksrevisionen rapporterade till Lantmäteriet i revisionsrapport 2011-

01-20, Dnr 32-2010-0663, om brister avseende redovisningen av den 

avgiftsfinansierade verksamheten. Riksrevisionen kan konstatera att ett 

antal brister fortfarande kvarstår. Detta gäller särskilt för målet om att 

uppnå en ekonomi i balans per verksamhet samt vilka åtgärder som 

vidtagits på respektive område för att komma tillrätta med över- och 

underskott.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Lantmäteriet att i kommande 

årsredovisningar utveckla analysen och redovisningen av de åtgärder 

som vidtagits för att uppnå en ekonomi i balans.  

 

 

 

 

Ansvarig revisor Anne Bryne har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Anna Märta Krabb har varit föredragande.  

 

 

Anne Bryne    Anna Märta Krabb 

 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Socialdepartementet 

Finansdepartementet (budgetavdelningen) 

 

 

 

 
 
 


