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Länsstyrelsen i Västerbottens läns 
årsredovisning 2008 
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Västerbottens läns 

årsredovisning, daterad 2009-02-20. 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 myndighetens chefs uppmärksamhet på 

nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2009-05-04 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Felaktig redovisningsprincip av intäkter bygdemedel 
Av 3§ i Myndighetsförordning (2007:515) framgår att myndighetens ledning 

ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den redovisas 

på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Enligt 22 § i Förordning (2000:606) 

om myndigheters bokföring ansvarar den bokföringsskyldige för att 

organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas 

och förvaltade tillgångar skyddas. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län disponerar så kallade bygdemedelsfonder. 

Bygdemedel utgörs av avgifter vilka ska användas till förebyggande eller 

minskande av skada till följd av vattenreglering enligt förordningen 

(1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. De företag som utfört 

vattenregleringar betalar in fastställda avgifter årligen till länsstyrelsen, dock 

senast innan utgången av kalenderåret.  

Under 2008 utgjorde bygdemedel 32 929 tkr eller motsvarande 12% av 

länsstyrelsens lämnade bidrag. De fonderade medlen uppgick vid utgången 

av året till cirka 46 918 tkr vilket utgör omkring 17% av länsstyrelsens 

redovisade tillgångar. 

Enligt ESV:s handledning (1998:7) ska i bokslutet årets inbetalda avgifter 

och utbetalda bidrag räknas samman och nettot (årets under- eller överskott) 
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avräknas fonden via kontot Avsättning till/upplösning av fonder m.m.  Det år 

intäkterna understiger bidragen redovisas en upplösning av fonden. Därmed 

nollställs fondens transaktioner i resultaträkningen och de påverkar därmed 

inte årets kapitalförändring (det redovisade resultatet). 

I Årsredovisningens not 25 till posten Fonder redovisas ett belopp om 4 693 

tkr benämnt Ofördelade medel. Årets granskning visar att de Ofördelade 

medlen utgörs av inbetalda vattenregleringsavgifter avseende 2008. Dessa 

avgifter finns i saldot för fonder och på bank men p.g.a. en föråldrad rutin 

bokförs de inte som intäkter förrän i april nästkommande år, trots att medlen 

avser innevarande år.  

Enligt 5 § 1 p i Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring skall en 

myndighet löpande bokföra alla ekonomiska händelser.  

Riksrevisionens bedömning är att den bristfälliga rutinen har inneburit att 

redovisningen av nettot (årets under- eller överskott) inte inkluderat årets 

samtliga erhållna intäkter och därmed har posten Avsättning till/upplösning 

av fonder mm i resultaträkningen blivit felaktig. Om bokföringen hade skett 

korrekt hade årets kapitalförändring uppgått till – 1 470 tkr istället för den i 

årsredovisningen redovisade + 3 223 tkr. Riksrevisionen har i sin bedömning 

av felets väsentlighet tagit hänsyn till att årets kapitalförändring i en 

flerfinansierad verksamhet så som länsstyrelsen bedriver inte går att jämställa 

med ett företagsekonomiskt resultat. Vidare utgör det felredovisade beloppet 

endast 1,7% av årets lämnade bidrag. 

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen i Västerbotten att se över 

rutinerna för att säkerställa god redovisningssed så att inkomster och utgifter 

redovisas på den period de tillhör.  

 

Ansvarig revisor Eva Maria Simma har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Jenny von Knorring  har varit föredragande.  

 

 

Eva Maria Simma    Jenny von Knorring 
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