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Länsstyrelsen i Jämtlands län årsredovisning 
2004 
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Jämtlands län årsredovisning, 

daterad 2005-02-14. 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 2005-04-30 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Anslagspost 19 33:1 19, Allmänna regionalpolitiska 
åtgärder har avräknats på fel budgetår 
 

Riksrevisionen har avgivit revisionsberättelse med följande invändning mot 

ledningens förvaltning: 

Anslagsposten 19 33:1 19, Allmänna regionalpolitiska åtgärder, har 

beroende på en bristande uppföljning avräknats fel budgetår med 9 167 tkr. 

Länsstyrelsen har härigenom brutit mot anslagsförordningens 15 §. Om 

avräkning hade gjorts budgetår 2004 i stället för 2005 skulle anslagsut-

nyttjandet ha överstigit tilldelade medel och beviljad anslagskredit med          

7 276 tkr. Årsredovisningen ger därmed inte en rättvisande bild. 

 

Länsstyrelsen har inte haft tillräcklig kontroll och uppföljning av anslags-

förbrukningen under året vilket resulterade i att en faktura från Nutek på 

9 167 tkr avseende december månad 2004 har bokförts som skuld och 

avräknats mot anslag år 2005 i stället för år 2004. Om denna faktura hade 

bokförts på rätt budgetår skulle anslagskrediten för år 2004 ha överskridits 

med 7 276 tkr. Länsstyrelsen har inte heller informerat regeringen och 

föreslagit åtgärder på grund av otillräckliga medel under år 2004. 

 

Enligt Anslagsförordningens § 15 skall en myndighet som bedömer att det 

finns risk för att ett tilldelat belopp inklusive en beviljad anslagskredit  

kommer att visa sig otillräckligt, snarast informera regeringen om detta och 

föreslå nödvändiga åtgärder. Myndigheten skall löpande under budgetåret 

följa och prognostisera anslagsutnyttjandet.  
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Riksrevisionen rekommenderar att länsstyrelsen inför en sammanhållen 

uppföljning och kontroll av anslagsförbrukningen som uppfyller kraven på 

god intern kontroll.  

 

Revisionsdirektör Ove Lundberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Louise Münt har varit föredragande.  

 

 

Ove Lundberg    Louise Münt 
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