
   
Riksrevisionen • 114 90 Stockholm • [Nybrogatan 55] 

Tel 08-5171 40 00 • Fax 08-5171 41 00 • www.riksrevisionen.se 1 [ 2 ] 
 

Revisionsrapport  
 

   

Lotteriinspektionen 

645 59 Strängnäs 

 

Datum 

Dnr 

2007-03-19 

32-2006-0476 

 

 
 

Lotteriinspektionens årsredovisning 2006 
Riksrevisionen har granskat Lotteriinspektionens (LI:s) årsredovisning, 

daterad 2007-02-13. 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. 

Riksrevisionen önskar information senast 2007-04-27 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

LI har inte redovisat enligt regeringens krav på återrapportering avseende de 

genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansök-

ningar om tillstånd för att anordna EMV-lotterier. Li har inte heller redovisat 

enligt regeringens krav på återrapportering avseende de genomsnittliga 

kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om typgodkännande.   

 

LI borde ha redovisat, även enligt de ovanstående återrapporteringskrav som 

regeringen angett i regleringsbrevet. De totala kostnaderna och intäkterna för 

handlagda ansökningar om tillstånd för att anordna EMV-lotterier var enligt 

LI:s underliggande redovisning, 635 283 kr resp. 604 150 kr och de 

genomsnittliga kostnaderna och intäkterna var 25 411 kr resp. 24 166 kr. De 

genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om 

typgodkännande var enligt LI:s underliggande redovisning 16 136 kr resp. 

9 827 kr. 

 

I redovisningen av återrapporteringskravet ”nedlagd arbetstid” i verksamhets-

grenen Kontroll och tillsyn, fördelat på varje område (lotterier, restaurang-

kasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino 

Cosmopol, Riksgäldskontoret samt central tillsyn) har LI valt att redovisa hur 

arbetstiden för verksamhetsgrenen procentuellt är fördelad på varje område.  
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LI borde istället redovisat nedlagd arbetstid i timmar  

 

Ansvarig revisor Per Flodman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Jan-Åke Nilsson har varit föredragande.  

 

 

 

Per Flodman    Jan-Åke Nilsson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet 

 
 
 


