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Revisionsberättelse för Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd
Riksrevisionen har granskat Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds årsredovisning beslutad 2009-02-20, för räkenskapsåret 2008.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
författningsenligt. I ansvaret ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig
återrapportering av verksamheten i årsredovisningen.
Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om årsredovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga
föreskrifter och särskilda beslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen
har planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma
huruvida årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett
ett urval av väsentliga transaktioner och förvaltningsbeslut.
Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis för nedanstående uttalande.
Riksrevisionen har följande invändning:
Riksrevisionen har 2008-06-18 lämnat Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd en revisionsrapport (Dnr 32-2008-0544) med kritik gällande
ärendehandläggningen. Nämnden har inte vidtagit några åtgärder med
anledning av denna rapport.
Riksrevisionens bedömning är att tolkning av rättsläget, hur nämnden skall
beakta de krav som förvaltningslagen ställer avseende partsinsyn i
ärendehanteringen inom nämnden, är oklar. Riksrevisionen och nämnden
gör olika juridiska bedömningar i fråga om detta.
Detta förhållande framgår inte av årsredovisningen varför väsentlig
information av betydelse för regeringens uppföljning och prövning av
verksamheten saknas. Genom att årsredovisningen inte behandlar denna
väsentliga omständighet bedömer Riksrevisionen att årsredovisningen inte
är rättvisande.
Årsredovisningen har i övrigt upprättats i enlighet med förordningen om
myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga
beslut för myndigheten.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i övrigt är i allt väsentligt
rättvisande.
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Dnr 32-2008-0544

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Hanna Johansson har varit föredragande. Jurist Marie Åberg har medverkat
vid den slutliga handläggningen.

Göran Selander

Hanna Johansson
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