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Umeå universitets årsredovisning 2014  

Riksrevisionen har granskat Umeå universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit 

att bedöma: 

 årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,  

 den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella 

ställning, 

 resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, 

 ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och 

inkomster, samt 

 huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen om 

intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll. 

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrning och kontroll som bedömts vara relevant för 

revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår förståelse av den interna 

kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka en åsikt om effektiviteten i 

myndighetens interna styrning och kontroll.  De punkter som framgår i revisionsrapporten är 

sådana iakttagelser som vi har identifierat under revisionen och som bedömts vara tillräckligt 

viktiga att rapportera till ledningen. 

Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

 

Umeå universitet har, utan särskilt medgivande från regeringen, 
belastat grundutbildningsanslaget med ca 18 miljoner kronor 

Riksrevisionen har i revisionsberättelsen till Umeå universitet lämnat ett uttalande med reservation 

om myndighetens efterlevnad av regelverk avseende användning av anslag.  

Umeå universitet har, utan särskilt medgivande från regeringen, belastat grundutbildningsanslaget 

(UO 16 anslag 2:11 ap 1) med ca 18 miljoner kronor för avskrivning av tidigare aktiverade 

kostnader för en anläggning på landstingets och kommunens mark. Detta är inte förenligt med 

ändamålet med regeringens anslag.  

Universitetet var 2012 med och finansierade byggnationen av cykel- och gångvägar, det s.k. Östra 

stråket, belägna utanför universitetsområdet på landstingets och kommunens mark. Universitetet 
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hade aktiverat kostnaderna som förbättringsutgifter på annans fastighet och finansierade 

avskrivningarna med grundutbildningsanslaget. 

Riksrevisionen lämnade 2012 en rapport (dnr 32-2012-0687) där universitet uppmanades att 

begära ett medgivande av regeringen för att få använda anslaget till infrastrukturella investeringar. 

Vidare bedömdes utbetalningarna till Västerbottens läns landsting vara felaktigt redovisade som 

anläggningstillgångar och borde istället ha redovisats som lämnade bidrag i transfereringsavsnittet. 

Riksrevisionen har även under 2014 rekommenderat Umeå universitet att begära ett medgivande 

av regeringen för att använda anslaget till att finansiera investeringen ifråga. Universitetet har dock 

inte sänt någon sådan begäran till regeringen. 

Under 2014 beslutade universitetsstyrelsen att skriva av anläggningens kvarvarande kostnader på 

ca 18 miljoner kronor. Även detta finansierades med grundutbildningsanslaget. 

Myndigheten beskriver detta på sidan 66 i årsredovisningen. 

Ansvarig revisor Karin Upplander Ekman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anton 

Lindqvist har varit föredragande. 

 

 

Karin Upplander Ekman  Anton Lindqvist 
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