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Länsstyrelsens i Kronobergs län årsredovisning 
2005 
 

Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Kronobergs län årsredovisning, 

daterad 2006-02-13. 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 har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2006-04-28 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Anslag 19 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder 
 

Länsstyrelsen har överskridit anslag 19 33:1 Allmänna regionalpolitiska 

åtgärder med 522 tkr. Under året har löpande avstämningar av anslaget gjorts 

mot årets tilldelade medel 17 300 tkr trots att disponibla medel endast uppgår 

till 16 306 tkr (tilldelade medel 17 300 tkr minus utnyttjad anslagskredit 994 

tkr). Länsstyrelsen har inte vid något tillfälle under år 2005 uppmärksammat 

att avstämning gjorts mot fel belopp vilket visar på brister i ledningens 

interna styrning och kontroll.  

 

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen att vidta åtgärder för att stärka 

den interna kontrollen och uppföljningen av anslagsavräkningen för att  

säkerställa att anslagsavräkning sker enligt gällande regler. 

 

Anslag 18 32:1 ap 6 Länsstyrelserna m.fl. 
 

Länsstyrelsen har avräknat anslag 18 32:1 ap 6 Länsstyrelserna m.fl. 

Kronobergs län med 1 800 tkr avseende utgifter för s.k. KULM-verksamhet 

(KompetensUtveckling av Lantbrukare inom Miljöområdet) vilken 
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finansieras med externa bidragsmedel som erhålls från Statens 

Jordbruksverk.  

Verksamhet som finansieras med andra medel än anslagsmedel, i detta fallet 

medel från extern bidragsgivare, bör enligt god redovisningssed inte avräknas 

förvaltningsanslaget hos den myndighet som utför verksamheten. Detta gäller 

oavsett när finansiering erhålles.  

Anslagsavräkningen har medfört att utgående överföringsbelopp redovisas 

med 745 tkr i stället för 2 545 tkr. Den del av utgående överföringsbelopp 

som länsstyrelsen får disponera enligt regleringsbrevet år 2006 uppgår till     

2 070 tkr (3 % av 2005 års tilldelade anslag). Länsstyrelsens agerande har 

medfört att anslagsmedel uppgående till 475 tkr har avräknats som rätteligen 

skulle stått till regeringens disposition. 

 

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen att ändra rutiner för redovisning 

av verksamhet som finansieras med externa bidragsmedel för att säkerställa 

att utgifterna inte anslagsavräknas. 

 

 

Biträdande revisionschef Christina Fröderberg har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Carméla Skillfeldt har varit föredragande.  

 

 

 

Christina Fröderberg    Carméla Skillfeldt 
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