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Årsredovisning för Länsstyrelsen i Dalarna 2014 

Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Länsstyrelsen i Dalarnas län, daterad 2015-02-

19. Syftet har varit att bedöma: 

 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, 

 ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och 

inkomster, samt 

 huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen om 

intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll. 

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrning och kontroll 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.  Det 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 uttalande med reservation och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-20 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Överskridande av anslag U0 19 1:1 ap 16- Regionala tillväxtåtgärder 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har överskridit av regeringen beslutad anslagskredit med 7 995 tkr 

avseende anslag UO 19 1:1 ap 16 Regionala tillväxtåtgärder. Länsstyrelsen har beskrivit 

förhållandet i årsredovisningen 2014 på sid 186. Riksrevisionen har i revisionsberättelsen lämnat 

ett uttalande med reservation avseende efterlevnad av de föreskrifter som är tillämpliga för 

användning av anslag och inkomster på grund av överskridandet.  

Enligt 9 § anslagsförordning (2011:223) ska myndigheten om det finns risk att anslagsmedel är 

otillräckliga snarast informera regeringen om detta och föreslå nödvändiga åtgärder. Myndigheten 

ska också informera om orsakerna till ett befarat överskridande.  
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Länsstyrelsen i Dalarnas län har i en framställan till regeringen daterad den 14 mars 2014 (Dnr: 

300-2956-2014) ansökt om en tillfällig höjning för budgetåret 2014 av anslag UO 19 1:1 ap 16 

Regionala tillväxtåtgärder för att kunna möta den ökade efterfrågan på företagsstöd. Den ökade 

efterfrågan bedömdes av länsstyrelsen vara större än de anslagna medlen och medföra att 

länsstyrelsen skulle tvingas till prioriteringar bland inkomna ansökningar även med ett ökat anslag. 

Enligt uppgift från länsstyrelsen i Dalarna län har Näringsdepartementet avslagit ansökan.  

Riksrevisionen har i en revisionsrapport daterad den 23 januari 2015 (Dnr: 32-2014-0573) 

avrapporterat iakttagelser avseende brister i löpande kostnadsfördelning på finansiär under 

projektets löptid. Detta har föranlett rättelser i redovisningen gällande anslagsförbrukningens del i 

flerfinansierade projekt. Rättelserna tillsammans med ökade utbetalningar av tidigare beviljade 

projekt har bidragit till överskridande av den beviljade anslagskrediten. Länsstyrelsen i Dalarnas 

län har inte tagit förnyad kontakt med regeringen efter att myndigheten uppmärksammat att risk 

förelegat för överskridande av anslagskredit. 

Vår bedömning är att den framställan som länsstyrelsen i Dalarnas län skickat till regeringen den 

14 mars 2014 inte är tillräcklig i förhållande till 9 § anslagsförordningen då motivet bakom 

framställan varit att få en höjning av anslaget och inte att informera regeringen om ett befarat 

anslagsöverskridande och föreslå nödvändiga åtgärder.  

Rekommendation  

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen i Dalarnas län att framgent informera regeringen i 

enlighet med bestämmelserna i 9 § anslagsförordningen, om det finns risk att anslagsmedel är 

otillräckliga och föreslå nödvändiga åtgärder samt informera om orsaken till ett befarat 

överskridande.  

Redovisning av icke medgivet anslagsöverskridande 

Enligt 4 kap 1 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska intäkt av anslag 

som utgör ett icke medgivet anslagsöverskridande överföras till påföljande räkenskapsår genom att 

i balansräkningen tas upp som en periodiseringspost. Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisar det 

icke medgivna anslagsöverskridandet som intäkt av anslag i årsredovisningen 2014. Till följd av 

detta är intäkter av anslag 7 995 tkr för högt redovisat vilket påverkar årets kapitalförändring 

positivt med motsvarande belopp.  

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen i Dalarnas län att under 2015 korrigera redovisningen 

så att anslagsöverskridandet redovisas i enlighet med 4 kap 1 § förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag.  
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Ansvarig revisor Outi Sjölund har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Maria Salomonsson har 

varit föredragande. 

 

 

 

Outi Sjölund      Maria Salomonsson 
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