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2005 
 

Riksrevisionen har granskat Länsstyrelsen i Gävleborgs län årsredovisning, 

daterad 2006-02-20.  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 har avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-04-30 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL – NATURUMBYGGNAD I GYSINGE 

 

Mellan Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Sandvikens kommun har tecknats 

ett avtal gällande uppförande av Färnebofjärdens naturum, i det av Sand-

vikens kommun ägda hus 107 på Udden i Gysinge Bruk. Avtalet omfattar 

också anläggningar belägna utomhus i anslutning till naturumbyggnaden på 

av kommunen ägd mark. Upplåtelsetiden gäller 49 år från och med 2004-09-

01, med rätt till förlängning. 

 

Information om avtalet har inte lämnats i årsredovisningen. Enligt 9 § 

förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning får 

statliga myndigheter ingå hyres- och arrendeavtal av ekonomisk betydelse 

och som har längre löptid än sex år endast efter medgivande av regeringen. 

 

Länsstyrelsen har, utan att inhämta regeringens medgivande, tecknat nämnda 

nyttjanderättsavtal gällande naturum i Gysinge som har en upplåtelsetid som 

uppgår till 49 år.  

 

Riksrevisionen konstaterar att Länsstyrelsens förfarande därmed strider mot 

nämnda förordning och kritik riktas mot att myndigheten överskridit 

tilldelade befogenheter i förordningen. 

 



 

 Dnr 32-2005-0605 

 

 

   

  
2 [ 2 ] 

 

Riksrevisionen rekommenderar att länsstyrelsen snarast inhämtar med-

givande från regeringen i efterhand. 

  

Det är vidare Riksrevisionens uppfattning att den befattningshavare vid 

myndigheten som undertecknat avtalet saknade befogenhet att ingå avtalet.   

Länsstyrelsens arbetsordning ger inte denna befogenhet och någon fullmakt i 

övrigt har inte kunnat uppvisas för revisionen. Detta innebär att underteck-

nandet av avtalet inte gjorts i enlighet med den fastställda arbetsordningen 

vid myndigheten. 

     

Sammantaget visar hanteringen på att brister i den interna kontrollen i 

verksamhetsprocessen har funnits vid myndigheten. 

 

Riksrevisionen rekommenderar att länsstyrelsen fortsättningsvis följer 

förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning och vad 

som där anges beträffande befogenheter.  

 

Revisionsledare Christer Carlson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Lars Domeij har varit föredragande.  

 

 

Christer Carlson    Lars Domeij 
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