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Länsstyrelsens i Blekinge län årsredovisning 
2007 
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Blekinge län årsredovisning, 

daterad 2008-02-18. 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 ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2008-05-12 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Resultatredovisningen 

Återrapportering och kvalitetssäkring 
Länsstyrelsens redovisning av återrapporteringskraven i 

resultatredovisningen är inte fullständig. Under verksamhetsgrenen 

Miljömålsarbetet skall länsstyrelserna enligt regleringsbrevet lämna en 

översiktlig redovisning av viktigare insatser uppdelade efter Miljöpolitikens 

verksamhetsområden. Enligt bilaga 2 till regleringsbrevet är Miljöpolitikens 

verksamhetsområden följande: Pådrivande och förebyggande arbete, Bevara 

och restaurera natur och miljö samt Kunskap och underlag för miljöarbete. 

Länsstyrelsen har inte lämnat någon redovisning uppdelad efter dessa 

verksamhetsområden.  

Därutöver har ytterligare några avvikelser konstaterats. Under 

verksamhetsgrenen Utåtriktat sektorsövergripande arbete har länsstyrelsen 

t.ex. inte redovisat någon bedömning av sin krishanteringsförmåga vid svåra 

påfrestningar på samhället i fred.  

Enligt 7 kap 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag skall uppgift lämnas om de anställdas frånvaro på grund av 

sjukdom under räkenskapsåret. Länsstyrelsen har inte redovisat sjukfrånvaron 

i årsredovisningen. Länsstyrelsen har den 19 mars 2008 skickat in uppgifter 

om sjukfrånvaron till Finansdepartementet m.fl. 
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Länsstyrelsen bör förbättra rutinerna för kvalitetssäkring av årsredovisningen 

för att säkerställa att samtliga återrapporteringskrav och tilläggsupplysningar 

redovisas.  

Resultaträkningen 

Övriga driftkostnader 
Länsstyrelsen har bokfört en leverantörsfaktura från Miljöteknik avseende 

överlåtelse av tomrör enligt avtal daterat 2007-04-23 som en Övrig 

driftkostnad. Beloppet är 3 200 tkr exkl. moms. Tomröret har sålts av 

Miljöteknik till Länsstyrelsen. Investeringen har finansierats av medel från 

Post- och telestyrelsen och ingår i utbyggnaden av nät med hög 

överföringskapacitet i vissa kommuner i Blekinge län.  

Därutöver har ett avtal slutits mellan Länsstyrelsen och Karlskrona Nät av 

vilket det framgår att Länsstyrelsen har överlåtit alla rättigheter och 

skyldigheter till Karlskrona Nät AB vad gäller detta tomrör. Överlåtelsen är 

kostnadsfri enligt avtal. 

Eftersom tomröret har överlåtits till Karlskrona Nät AB utan motprestation 

och således inte längre finns i statens ägo bör utgiften klassificeras som en 

transferering i enlighet med ESV:s allmänna råd till 4 kap.1 § förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.   

 

Rekommendation 

Länsstyrelsen bör i fortsättningen redovisa utgifter för en tjänst/vara, där den 

inte tillfaller staten utan äganderätten har övergått till exempelvis ett företag 

utan motprestation, på ett konto för bidrag in natura i transfereringsavsnittet 

(Se ESV:s handledning om Transfereringar).  

 

Ansvarig revisor Börje Nieroth har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Anne-Marie Hugmark har varit föredragande.  

 

 

Börje Nieroth    Anne-Marie Hugmark 

 

 

 

 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet/budgetavdelningen  
 
 


