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Länsstyrelsen i Örebro

Revisionsrapport – Årsredovisning 2016
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Örebros årsredovisning, daterad 2017-02-20.
Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med modifiering. Vi har lämnat ett
uttalande med reservation avseende ledningens efterlevnad av de föreskrifter som är
tillämpliga för användning av anslag och vill fästa ledningens uppmärksamhet på
nedanstående.

Anslagssparande
Myndigheten har felaktigt belastat anslag UO 1 5:1 ap. 14 Länsstyrelserna m.m. med
kostnader om 2 200 tkr avseende ombyggnation och renoveringsarbeten i en fastighet
som myndigheten hyr. Enligt god redovisningssed (enligt ESV:s handledning ”Att
redovisa materiella anläggningstillgångar” 2016:49) ska ny-, till- eller ombyggnationer
samt även reparation och underhållskostnader redovisas som förbättringsutgifter på
annans fastighet. De av länsstyrelsen redovisade kostnaderna för reparation och
underhåll (2 200 tkr) borde redovisats i balansräkningen som förbättringsutgifter på
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annans fastighet och lånefinansierats.
Effekten av den felaktiga redovisningen är att den utgående anslagsbehållningen är för
lågt redovisad med detta belopp. Det redovisade utgående överföringsbeloppet 2 756 tkr
borde redovisats till 4 956 tkr. Den felaktiga anslagsbelastningen uppgår därmed till 2
160 tkr. Eftersom myndigheten har ett anslagssparande på 3 % skulle beloppet ha
återbetalats och en indragning av anslagsmedel skulle ha gjorts 2017.
Riksrevisionen har modifierat uttalandet avseende befogenhet i revisionsberättelsen med
anledning av effekten på indragning av anslagsmedel som inte framgår av
årsredovisningen.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Lst att i fortsättningen tillse att tilldelade anslagsmedel
används och redovisas i enlighet med av riksdagen beslutade ändamål och i
överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.

Ansvarig revisor Katarina Holmqvist har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Henrik
Erlandsson har varit föredragande

Katarina Holmqvist

Henrik Erlandsson
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