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Högskolan i Skövdes årsredovisning 2011 
Riksrevisionen har granskat Högskolan i Skövdes (HS) årsredovisning, 

daterad 2012-02-10. Granskningen har även omfattat en till regeringen 

insänd komplettering till årsredovisningen, daterad 2012-03-19. 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 2012-06-29 med anledning 

av våra iakttagelser i denna rapport. 

 

Brister i kvalitetssäkring av resultatredovisningen 
 

Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1§ förordning 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) ska det 

finnas dokumentation till resultatredovisningen, vilket innebär att 

myndigheter på annat ställe än i årsredovisningen ska ha sammanställt 

de grunder på vilka resultatredovisningen vilar. Underlagen ger 

ansvariga inom myndigheten en möjlighet att stämma av och bekräfta 

att redovisade faktauppgifter är riktiga, vilket utgör en viktig del i 

myndigheters process för kvalitetssäkring av årsredovisningens 

innehåll. Grunderna för resultatredovisningen behöver också 

dokumenteras för att redovisningen inte ska vara beroende av en eller 

ett fåtal personer inom myndigheten. 

HS har inga fastställda anvisningar för dokumentation eller 

kvalitetssäkring av resultatredovisningen och det finns inte någon 

utpekad ansvarig för kvalitetssäkring av resultatredovisningen. Det 

framgår inte heller av underlagen att resultatredovisningen har 

kvalitetssäkrats. Dessa brister i kvalitetssäkringen har resulterat i fel i 

resultatredovisningen. 

Kostnader för de prestationer som högskolan har identifierat i enlighet 

med 3 kap. 1§ FÅB har redovisats felaktigt i den ursprungliga 

årsredovisningen, dessutom har det uppmärksammats att redovisade 

uppgifter av återrapporteringskravet avseende samfinansiering i 
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externredovisade projekt var felaktiga. Dessa felaktigheter har rättats i 

och med en komplettering som inlämnades 2012-03-19. 

Riksrevisionen har tidigare rekommenderat i en revisionspromemoria 

2009 (32-3009-0641) att HS bör fastställa anvisningar för 

dokumentation och kvalitetssäkring av resultatredovisningen, samt utse 

någon som har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkring av 

resultatredovisningen. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att högskolan fastställer anvisningar 

för dokumentation och kvalitetssäkring av resultatredovisningen och 

även utser en person som har ett övergripande ansvar för 

kvalitetssäkring av resultatredovisningen. 

 

Ansvarig revisor Christina Fröderberg har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Nenus Jidah har varit föredragande.  

 

 

Christina Fröderberg    Nenus Jidah 
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