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Lönetillägg till länsrådet 
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i 

Västerbottens utfört en uppföljande granskning av föregående års 

avrapporterade iakttagelse rörande lönetillägg till länsrådet.  

Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa 

Länsstyrelsens uppmärksamhet på i denna revisionsrapport. 

Riksrevisionen önskar information senast 2009-03-02 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Utbetalningar utan befogenhet 
Riksrevisionen avrapporterade föregående år i revisionsrapport (vårt diarienr 

32-2007-0590) att länsstyrelsen betalade ut lönetillägg till länsrådet baserat 

på beslut fattat utan befogenhet. Enligt gällande reseavtal som tillämpas vid 

länsstyrelsen ska anställda som nyttjar privat boende i tjänsten erhålla 100 kr 

i nattraktamente. Länsrådet har sedan 2002 erhållit ett schablonmässigt 

lönetillägg om 2 250 kr/månad avseende kostnad för egen hyrd 

övernattningsbostad som nyttjas i genomsnitt 3 nätter/månad i tjänsten samt 

ett så kallat kallortstillägg om 662 kr per månad. Länsstyrelsen har betalat in 

gällande arbetsgivaravgifter och källskatt.  

 

Enligt förordning (2007:825) om länsstyrelseinstruktion är det regeringen 

som fattar beslut om anställning av länsråd. I det beslutet ingår att det är 

regeringen som beslutar om lön och eventuella förmåner som länsrådet ska 

erhålla. Av regeringsbeslut avseende länsrådets lön framgår att länsrådet inte 

erhåller några övriga tillägg utöver lön. 

 

Vår uppföljande granskning visar att länsstyrelsen har tillställt regeringen 

frågan för beslut. Något beslut i ärendet har under 2008 inte kommit 

länsstyrelsen tillhanda.  Enligt uppgift har länsstyrelsen, även efter vår 

avrapportering den 29 januari 2008 och trots att inget beslut erhållits, fortsatt 

att betala ut lönetilläggen.  
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Länsstyrelsen har framfört att deras interna uppföljning avseende antal 

övernattningar visar att avtalet ger en rimlig kostnadseffektivitet jämfört med 

kostnaden för hotellnätter.       

 

Riksrevisionen konstaterar att beslut om de aktuella lönetilläggen har fattats 

utan befogenhet.  Även om det vore så att befogenhet funnits så delar inte 

Riksrevisionen bedömningen att avtalet medför kostnadseffektivitet. Avtalet 

har istället medfört en merkostnad för myndigheten de senaste åren.  

 

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelsen att upphöra med de aktuella 

utbetalningarna samt utreda och fatta beslut avseende eventuellt återkrav.  

 

Ansvarig revisor Eva Maria Simma har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Jenny von Knorring har varit föredragande. 

 

 

Eva Maria Simma    Jenny von Knorring 

 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

 

 
 
 


