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Länsstyrelsens i Kalmar län årsredovisning 
2004 
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Kalmar län (Länsstyrelsen) 

årsredovisning, daterad 2005-02-18. 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 styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2005-05-27 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Utbetalning av engångsbelopp på lön 
Länsstyrelsen har träffat ett avtal med de lokala parterna 2004-11-19 som 

innebär en överenskommelse om en engångsutbetalning med 30 % av 

månadslönen i oktober 2004. Engångsbeloppet som uppgår till 1 848 tkr 

inklusive sociala avgifter har betalats ut till alla anställda tillsammans med 

decemberlönen 2004. Den del som inte finansieras med externa medel har 

avräknats anslag. 

Enligt överenskommelsen med de lokala parterna utgör engångsbeloppet en 

ersättning för löneökningar under perioden 1 oktober 2004-30 april 2005. Det 

innebär enligt avtalet att Länsstyrelsen, oavsett finansiering, har betalat ut ett 

förskott på 1 056 tkr d.v.s. 4/7 av 1 848 tkr.   

Enligt ESV:s allmänna råd till 16 § Anslagsförordningen (1996:1189) anges 

att ”Förskott skall inte avräknas mot anslag. Avräkning skall ske först när den 

motprestation som förskottet avser har mottagits”. Enligt Riksrevisionens 

bedömning har Länsstyrelsen inte erhållit någon motprestation. Följaktligen 

skall inte Förvaltningsanslaget avräknas med den del av engångsbeloppet 

som utgör förskott på lön.  

Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen att fortsättningsvis följa 16 § 

anslagsförordningen. 
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Revisionschef Yvonne Palm har beslutat i detta ärende. Revisor Nils 

Jeppsson har varit föredragande.  

 

 

Yvonne Palm    Nils Jeppsson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet  
 
 


