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 Länsstyrelsen i Blekinge län 

 

371 86  KARLSKRONA 

Länsstyrelsens i Blekinge län årsredovisning 2002 

 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat länsstyrelsens årsredovisning, 

beslutad 2003-02-17 och underliggande redovisning för räkenskapsåret 

2002. Syftet har varit att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i 

överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda 

regeringsbeslut.  

 

RRV har avgivit revisionsberättelse utan invändning men vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. RRV kommer också i en 

revisionspromemoria att avrapportera iakttagelserna som gjorts i den 

årsredovisning som beslutats av länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsen tillställde regeringen en version av årsredovisningen som 

avviker från den årsredovisning som beslutats av styrelsen. Denna version 

innehåller flera  felaktigheter. RRV:s granskning avser den beslutade 

årsredovisningen. Länsstyrelsen tillställde senare regeringen rättelseblad, 

innehållande den korrekta, av styrelsen beslutade, informationen. Den 

fullständiga och korrekta informationen inkom således för sent till 

regeringen.  

 

RRV:s uppfattning är att internkontrollen vid länsstyrelsen inte har fungerat 

i arbetet med upprättandet av årsredovisningen. RRV vill därför betona 

risken för att även andra dokument kan upprättas och expedieras i styrelsens 

namn, utan att vederbörligt beslut fattats. Vidare finns en risk framdeles för 

att en bristfällig kvalitetssäkring inte förhindrar även andra felaktigheter i 

länsstyrelsens rapportering.   

 

Rekommendation 

 

Länsstyrelsen bör snarast förbättra sin internkontroll beträffande ovan 

beskrivna rutiner. Detta kräver enligt RRV:s mening att myndighetens 

ledning engagerar sig aktivt i detta arbete. 

 

RRV önskar svar senast 2003-04-25 om vilka åtgärder som länsstyrelsen 

vidtagit eller kommer att vidta med anledning våra iakttagelser i denna 

rapport.  
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Avdelningsdirektör Jan-Erik Fälth har beslutat i detta ärende. Avdelnings-

direktör Roland Fellman har varit föredragande. Revisionschef Arne 

Månberg har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

 

 

Jan-Erik Fälth  Roland Fellman 

 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet 

 


