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Länsstyrelsens i Västmanland årsredovisning 
2003 
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens årsredovisning, daterad 2004-02-

20. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande redo-

visning 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 2004-04-30 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Årsredovisningens innehåll 
Riksrevisionen har i revisionsberättelsen lämnat följande upplysning: 

Granskningen har inte omfattat landshövdingens förord – socialt hållbar 

utveckling i Västmanland – som inleder årsredovisningen på sidorna 3 – 12. 

Granskningen har inte heller omfattat det särskilda yttrande över lands-

hövdingens förord som infogats som sista sida i årsredovisningen. 

Skälen till att granskningen inte har omfattat landshövdingens förord och det 

särskilda yttrandet över förordet är följande. 

Riksrevisionen ska enligt lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet 

granska Länsstyrelsens årsredovisning. Det är Länsstyrelsens uppgift att 

upprätta årsredovisningen enligt bl.a. de regler som framgår i förordning 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 2 kap. 4 §, 2 kap.  

6 § och 3 kap. 1 §. 

I missivet till årsredovisningen anges att ”Till den av styrelsen beslutade 

årsredovisningen är som inledning bifogat ett förord av landshövdingen”. 

Av detta skulle en läsare kunna dra slutsatsen att förordet inte tillhör 

årsredovisningen och därmed skulle en upplysning om vad granskningen har 

avsett inte behövas i revisionsberättelsen. Förordet ger emellertid intryck av 

att tillhöra årsredovisningen eftersom det är sidnumrerat i innehållsför-

teckningen som sida nr 3 och ingår i det dokument som helhet benämns 

årsredovisning. Riksrevisionen har därför valt att i revisionsberättelsen 

upplysa om vad granskningen har avsett så att det i efterhand inte ska uppstå 

någon tveksamhet om granskningens omfattning. 
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Förordet innehåller information som regeringen inte har begärt att få 

återrapporterad i årsredovisningen enligt FÅB 3 kap. 1 § och som inte heller 

uppfyller kraven enligt väsentlighetskriteriet i FÅB 2 kap. 4 §. 

 

Riksrevisionen rekommenderar att Länsstyrelsen, för att undvika 

missförstånd om vad som ingår i årsredovisningen, i framtiden på ett 

tydligare sätt anger vad som ingår i årsredovisningen och vad som är en text 

som endast landshövdingen personligen står för. 

 

Revisionsdirektör Ove Lundberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Lars Domeij har varit föredragande. Revisionschef Anders Hjertstrand har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Ove Lundberg     Lars Domeij 
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