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Länsstyrelsen i Gotlands läns årsredovisning 
2011  
Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Gotlands läns (Lst I:s) 

årsredovisning, daterad 2012-02-21. Syftet har varit att bedöma om 

årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och 

avlämnandet av revisionsberättelse fästa landshövdingens 

uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2012-04-20 med anledning 

av våra iakttagelser i denna rapport. 

 

Bristande uppföljning av projektredovisning 
Naturvårdsverket (NV) beslutar årligen om bidrag till länsstyrelserna 

för skötsel av skyddsvärda områden.  Lst I får förutom det bidraget 

även årligen ytterligare ett bidrag från NV, för skötsel av Gotska 

Sandön. Gotska Sandön är en nationalpark som kräver särskilda 

insatser och erhåller därför ett separat bidrag. Lst I har de senaste åren 

haft högre kostnader för sin skötsel av skyddade områden än de av NV 

beslutade och erhållna bidragen.  

Vid revisionen framkom att Lst I avseende Gotska Sandön har en 

skriftlig överenskommelse från 2003 med NV, som togs fram i 

samband med att NV lämnade över förvaltningsansvaret för 

nationalparken. I överenskommelsen anges att NV ska bidra med 

57,8% av kostnaderna för Gotska sandön samt lämna bidrag till 

oförutsedda kostnader. Denna överenskommelse har inte bevakats av 

Lst I de senaste åren. Lst I har, vid Riksrevisionens granskning, inte 

begärt ersättning enligt överenskommelsen vare sig från NV eller 

andra möjliga finansiärer, som också nämns i överenskommelsen. Lst I 

har istället endast tagit emot de bidrag för skötsel som NV beslutat om 

att betala ut till länsstyrelsen. Det bidraget har enligt uppgift 

understigit överenskommelsens belopp. Under 2012 har Lst I begärt 

ersättning från NV och Försvarsmakten. 

Då kostnaderna för verksamheten med skötsel av skyddade områden 

har överstigit erhållet bidrag har Lst I de senaste åren bokat upp en 
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fordran på NV. Detta gäller båda skötselbidragen och fordran har 

ackumulerat blivit större över tiden. Lst I har på detta sätt skjutit 

underskotten framför sig. Sammantaget uppgår upplupna 

bidragsintäkter för de två projekten avseende skötsel av skyddsvärda 

områden till 8,2 mnkr.  

 

Lst I har inte haft tillräcklig uppföljning av om kostnaderna täcks av de 

erhållna bidragen för verksamheten. Detta kan få till följd att kostnader 

som Lst I haft inte finansieras fullt ut. Det är av vikt att Lst I följer det 

ekonomiska resultatet av verksamheten för att kunna vidta åtgärder när 

så behövs.  

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att länsstyrelsen stärker sin 

ekonomiska uppföljning av den verksamhet som bedrivs med bidrag 

från NV och vid behov vidtar de åtgärder som behövs.  

 

 

Ansvarig revisor Karin Holmerin har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Charlotte Ehrengren har varit föredragande.  

 

 

Karin Holmerin    Charlotte Ehrengren 
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