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Länsstyrelsens i Gotlands län årsredovisning 
2004 
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsens i Gotlands län (Länsstyrelsen) 

årsredovisning, daterad 2005-02-18. 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 2005-04-29 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Utbetalning av engångsbelopp på lön 
 

Länsstyrelsen har träffat ett avtal med de lokala parterna den 1 december 

2004 som innebär en överenskommelse om en engångsutbetalning med 30 

procent av månadslönen i oktober 2004. Engångsbeloppet som uppgår till 

1 732 tkr inklusive sociala avgifter har betalats ut till alla anställda 

tillsammans med decemberlönen 2004. Den del som inte finansieras med 

externa medel har avräknats anslag. 

Enligt överenskommelsen med de lokala parterna utgör engångsbeloppet en 

ersättning för löneökningar under perioden 1 oktober 2004 till 30 april 2005. 

Det innebär enligt avtalet att Länsstyrelsen, oavsett finansiering, har betalat 

ut ett förskott på 990 tkr d.v.s. 4/7 av 1 732 tkr.   

Enligt ESV:s allmänna råd till 16 § Anslagsförordningen (1996:1189) anges 

att ”Förskott skall inte avräknas mot anslag. Avräkning skall ske först när den 

motprestation som förskottet avser har mottagits”. Enligt Riksrevisionens 

bedömning har Länsstyrelsen inte erhållit någon motprestation. Följaktligen 

skall inte Förvaltningsanslaget avräknas med den del av engångsbeloppet 

som utgör förskott på lön.  

Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen att fortsättningsvis följa 16 § 

anslagsförordningen. 
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Kostnader för lokaler 
 

I samband med revisionen har Riksrevisionen konstaterat att resultatposten 

”kostnader för lokaler” ökat med 69 procent, från 10 521 tkr till 17 787 tkr. 

Riksrevisionen har noterat att större delen av ökningen kan förklaras med att 

kostnader inte periodiserats samt att dubbla hyror har betalats.  

Periodisering av kostnader 
Länsstyrelsen ansvarar för projektet Gotsam som finansieras med bidrag från 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Regeringen har gett Länsstyrelsen i 

uppdrag att lösa lokalfrågan för Gotsam. Detta har gjorts genom att 

Länsstyrelsen slutit arrendeavtal om mark på fastigheten kv Tjädern 9 med 

Allensford Visby AB för perioden 2004-09-01 till 2007-12-31. Vidare har 

Länsstyrelsen slutit hyresavtal om 33 st moduler, som skall monteras på kv 

Tjädern 9, under perioden 2004-09-01 till 2007-12-31. 

Enligt arrendeavtalet skall Länsstyrelsen betala förhöjd avgift om 2 399 tkr 

för september 2004 och 2 435 tkr för oktober till december 2004. Denna 

förhöjda hyra avser kostnader för uppförande och nedmontering av de 33 

modulerna som Länsstyrelsen hyr. Enligt specifikation till den förhöjda 

avgiften framkommer att kostnaderna avser arbete som är hänförliga till hela 

hyresperioden. 

Enligt god redovisningssed skall kostnader som helt eller delvis avser 

perioder under framtida räkenskapsår kostnadsföras under kommande år. 

Anledningen är att kostnaderna för innevarande räkenskapsår skall återges på 

ett riktigt sätt i årsredovisningen. Länsstyrelsen har således inte följt god 

redovisningssed i och med att de har bokfört den totala kostnaden under 

2004.  

Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen att korrigera berörda poster 

och periodisera kostnaden för den förhöjda hyran på hyresavtalets längd. 

Erhållna bidrag från KBM, som avser den del av kostnaderna som är 

hänförliga till perioden mellan 2005 – 2007, skall därmed redovisas som 

oförbrukade bidrag och bokföras som intäkter av bidrag när kostnaden 

bokförs.  

Intern kontroll  
Länsstyrelsen har tecknat avtal med Kastalen Fastighets AB, från och med 

2004-01-01, för lokaler som används av den tidigare enheten för 

arbetsmarknad och näringsliv. Före flytten till dessa lokaler satt enheten i 

lokaler som hyrdes av Gotlands Konsumentförening. Detta hyresavtal hade 

en löptid till och med 2004-12-31 och Länsstyrelsen har inte sagt upp avtalet 

i samband med flytten till de nya lokalerna. Länsstyrelsen har därmed betalat 

dubbla hyror under 2004 och har belastat statsbudgeten med en kostnad på ca 

1 498 tkr för lokaler som inte använts. 

Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen förbättra den interna kontrollen 

genom att införa rutiner för hantering av hyresavtal samt säkerställa att dessa 

rutiner följs. 
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Revisionschef Yvonne Palm har beslutat i detta ärende. Revisor Sofia Nordén 

har varit föredragande.  

 

 

Yvonne Palm    Sofia Nordén 

 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet 

 
 
 


