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Länsstyrelsens i Västmanlands län årsredo-
visning 2005 
 

Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Västmanlands län årsredo-

visning, daterad 2006-02-20. 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 2006-04-30 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Överskridande av anslag 33:1 Allmänna regional-
politiska åtgärder 
  

Länsstyrelsen i Västmanlands län redovisar ett smärre anslagsöverskridande 

om 64 tkr på anslaget 33:1 Allmänna Regionalpolitiska åtgärder. Någon 

information i form av kommentarer och noter till anslagsredovisningen har 

inte gjorts trots den uppkomna situationen.  

 

Uppföljning av anslaget för Allmänna Regionalpolitiska åtgärder görs av 

Näringslivsenheten och övriga anslag hanteras vid Ekonomienheten. Det 

saknas således en samlad löpande uppföljning av anslagsredovisningen. 

Det har under 2005 förekommit brister i den anslagsuppföljning som gjorts 

vid Näringslivsenheten. Existerande rutiner vid enheten har inte på ett 

tillfredsställande sätt hanterat den löpande avstämningen mellan systemen 

Stins och Agresso. Enligt Riksrevisionens uppfattning har inte använda 

rutiner för anslagsuppföljningen säkerställt en tillfredsställande nivå för den 

interna kontrollen.  
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Näringslivsenheten har för revisionen uppgivit att man fr.o.m. 2006 utvecklat 

avstämningsruinerna, så att avstämning mellan systemen numera görs 

månatligen och tätare under årets sista månad.  

Riksrevisionen rekommenderar att länsstyrelsen inför en sammanhållande 

uppföljning av anslagen och därmed ger förutsättningar för att en god intern 

kontroll uppnås i hanteringen. 

 

Revisionsledare Christer Carlson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Lars Domeij har varit föredragande.  

 

 

 

Christer Carlson                                          Lars Domeij 

 

 

 

Kopia för kännedom: 

 

Finansdepartementet/ länsstyrelseenheten 

Finansdepartementet/ budgetavdelningen  

 

 
 
 


