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Länsstyrelsens i Stockholms län delårsrapport 
2004 
Riksrevisionen har översiktligt granskat Länsstyrelsens i Stockholms  

delårsrapport, daterad 2004-08-11, för perioden den 1 januari - 30 juni 2004. 

Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen 

framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven 

enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 

Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-10-15, om vilka åtgärder 

Länsstyrelsen vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Felaktig anslagsbelastning av lokalhyror 

Länsstyrelsen har felaktigt anslagsavräknat hyror för lokaler på 12,3 mnkr för 

perioden juli - oktober 2004 och därmed har anslagsförbrukningen redovisats 

med motsvarande för högt belopp.  

Enligt ESV:s föreskrifter till § 16 i anslagsförordningen (1996:1189) skall 

nyttjanderätter som betalas i juni avräknas anslaget efterföljande månad, om 

nyttjanderätten i sin helhet infaller under kommande redovisningsperioder.  

Ovanstående innebär också att Länsstyrelsen redovisar intäkter av anslag 

med ett för högt belopp på 12,3 mnkr. Då kostnader för lokaler däremot 

redovisas korrekt, får detta som konsekvens att periodens kapitalförändring 

påverkas med samma belopp och borde vara 0,6 mnkr i stället för 12,8 mnkr.  

Den kommentar som lämnas i delårsrapporten till resultaträkningen och 

verksamhetens intäkter blir därför enligt vår uppfattning missvisande.   

Vår bedömning är att dessa brister har uppstått på grund av bristande 

kvalitetssäkring och otillräcklig analys av utfallet per 2004-06-30. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen att se över processen för 

kvalitetssäkring av delårsrapport och årsredovisning.  
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Revisionsdirektör Arne Månberg har beslutat i detta ärende. 

Revisionsdirektör Kerstin Gustafsson har varit föredragande. Revisionschef 

Anders Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Arne Månberg     Kerstin Gustafsson 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet                                                                                                                          

Finansdepartementet/budgetavdelningen 
 
 


