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Lotteriinspektionens årsredovisning 2008 
Riksrevisionen har granskat Lotteriinspektionens (LI:s) årsredovisning, 

daterad 2008-02-10. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och 

underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt 

om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 

 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Av Lotteriinspektionens regleringsbrev framgår att 

informationsverksamheten inom verksamhetsgrenen Information ska 

avgiftsfinansieras. Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning och 

avgifterna ska således sättas så att full kostnadstäckning uppnås på några års 

sikt. Om en avgiftssättning motverkar syftet med informationsverksamheten, 

får i det enskilda fallet principen om full kostnadstäckning frångås.   

 

Enligt regleringsbrevet bör Lotteriinspektionen kommentera den 

sammanlagda omfattningen av undantagen från målet. Regeringen har i 

tidigare regleringsbrev styrt den avgiftsfinansierade verksamheten genom att 

ange budget för intäkter för verksamhetsgrenen information (för 2007 anges 

50 tkr). Vidare har det av regleringsbrevet framgått att det är 

utbildningsverksamheten under verksamhetsgrenen som ska finansieras med 

avgifter. 

 

Av Lotteriinspektionens årsredovisning framgår att Lotteriinspektionen haft 

intäkter till ett belopp om 16 tkr under verksamhetsgrenen information. 

Verksamhetsgrenens totala kostnader är 6 528 tkr. Lotteriinspektionen borde 

mer utförligt kommenterat dels den stora avvikelsen från det ekonomiska 

målet, dels den sammanlagda omfattningen av undantagen från principen om 

full kostnadstäckning.  

 

RIR anser att omfattningen av den avgiftsfinansierade verksamheten är så 

ringa att den skulle kunna hanteras enligt 4 § i avgiftsförordningen. RiR 

rekommenderar Lotteriinspektionen att i sin dialog med regeringen ta upp 

frågan om informationsverksamheten kan hanteras inom 

Avgiftsförordningens 4§.  
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Utbetalning av arvoden 

Vissa arvodesanställda har vid årsskiftet haft relativt stora arvoden 

innestående. Arvodena har upparbetats under flera månader men utbetalats 

först under 2009. Riksrevisionen anser, vilket även togs upp i pm 

(diarienummer 32-2007-0682), att det är av särskild vikt att utbetalningar av 

flera månaders upparbetade arvoden inte förskjuts till nästkommande år. 

 

Riksrevisionen önskar information senast 2009-05-20 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Ansvarig revisor Louise Münt har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Jan-Åke Nilsson har varit föredragande.  

 

 

Louis Münt     Jan-Åke Nilsson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 
 
 


