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Länsstyrelsen i Södermanlands län,
årsredovisning 2007
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Södermanlands län (Lst:s)
årsredovisning, daterad 2008-02-22. 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 ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-05-02 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Beslut om årsredovisning saknas
Av 12 § förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, framgår att
myndighetens ledning utgörs av en myndighetschef. Av 41 § framgår att
landshövdingen är myndighetschef och att det enligt 42 § finns en
chefstjänsteman som är länsråd och ställföreträdare för landshövdingen.
Vidare framgår av 4 § p.5 myndighetsförordning (2007:515) bl.a. att
”myndighetens ledning skall avgöra andra ärenden som har principiell
karaktär eller större betydelse” och i 21 § behandlas myndighetens beslut.
”För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en handling som visar
1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande, och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta
i avgörandet”
Av förordningstexten kan utläsas att myndighetens ledning skall avgöra
ärenden av större betydelse. Riksrevisionen anser att en myndighets
återrapportering i form av årsredovisning är ett ärende av större betydelse.
Myndighetens ledning har dock inte fattat beslut om årsredovisningen för
2007.
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att myndighetens ledning fortsättningsvis
fattar beslut om årsredovisningen i enlighet med 21 §
myndighetsförordningen. Beslut fattas lämpligen i samband med att
årsredovisningen undertecknas.
Ansvarig revisor Börje Nieroth har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Ulla Kalén har varit föredragande.

Börje Nieroth

Ulla Kalén
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