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Redovisning av flerfinansierade projekt hos 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Dalarnas län granskat 

myndighetens redovisning av projekt. Granskningen har resulterat i iakttagelser som 

Riksrevisionen vill fästa Länsstyrelsen i Dalarnas län uppmärksamhet på i denna revisionsrapport. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-02-09 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Dalarnas läns verksamhet finansieras med både anslag och bidrag. Den 

bidragsfinansierade verksamheten bedrivs i projektform. Ett projekt kan enligt avtal vara 

finansierade av flera bidragsgivare och även delvis finansieras med anslag. Länsstyrelsen i 

Dalarnas län kan delfinansiera sådana projekt med både förvaltningsanslaget och anslag 1:1 

Regionala tillväxtåtgärder. Regelverken för finansiering med bidrag och med anslag skiljer sig åt, 

vilket är problematisk eftersom ett projekt kan sträcka sig över flera räkenskapsår. Vid bokslut ska 

bidragsmedel periodiseras medan anslag inte får periodiseras.  

Rutinerna för projektredovisning innefattar att upparbetade kostnader redovisas i excelmall där 

procentuell fördelning per finansiär sker enligt kontrakt/avtal. Kostnader bokförs i 

redovisningssystemet på en huvudfinansiär för projektet och fördelning görs senare via manuella 

omföringar i redovisningen enligt excelmallen. Avräkning mot anslag sker i samband med den 

manuella kostnadsfördelningen.   

Normering 

Myndigheten ansvarar enligt 22 § i Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring för att 

rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas. Bokföringsskyldigheten ska fullgöras på 

ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, vilket bland annat innebär att redovisning 

ska ske löpande.  

Enligt § 14 i Anslagsförordning (2011:223) ska redovisning mot anslag ske månadsvis för att ge 

en i huvudsak riktig bild av anslagsförbrukningen löpande under året. Utgifterna för verksamhet 

som delvis finansieras med anslag redovisas mot anslag månadsvis med bedömd andel av 

finansieringen vilket benämns parallell förbrukning (ESV Handledning Flerfinansierad verksamhet 

2006:28 sidan 9-10).  
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Iakttagelser  

Riksrevisionens granskning har resulterat i iakttagelser avseende brister i hur kostnader fördelas på 

finansiär under projektens löptid. Totalt har 11 projekt granskats varav fyra stycken avsåg 

flerfinansierade projekt där Länsstyrelsen i Dalarnas län delfinansierar med anslag 1.1 Regionala 

tillväxtåtgärder. I alla granskade flerfinansierade projekt har kostnader inte fördelats på anslag 

löpande under året, vilket påverkar utgifter mot anslaget och utgående åtagande enligt tilldelat 

bemyndigande.   

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen i Dalarnas län att fördela kostnader på finansiär 

löpande under året i enlighet med gällande regelverk så att anslagsförbrukning och åtagande enligt 

tilldelat bemyndigande blir rättvisande.  

 

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

varit föredragande. 

 

 

 

Outi Sjölund    Maria Salomonsson 
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