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Statens Konstråds årsredovisning 2005  
Riksrevisionen har granskat Statens Konstråds (SKR:s) årsredovisning, 

daterad 2006-02-13. 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 2006-04-22 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Invändning mot årsredovisning 2005 

Överskridande av bemyndiganderamen 
SKR har överskridit den av regeringen tilldelade bemyndiganderamen med 

3 838 tkr. 

För 2005 tilldelade regeringen SKR en bemyndiganderam om 7 mnkr för 

anslag 28:15 anslagspost 1. Under 2005 fattade SKR beslut om samt skrev 

kontrakt för nya åtaganden, vilket ledde till att utestående åtaganden per 

2005-12-31 uppgick till 10 838 tkr. SKR har under 2005 inte ansökt hos 

regeringen om höjd bemyndiganderam. De utestående åtagandena 

överskrider den av regeringen beslutade bemyndiganderamen med 3 838 tkr.  

Av 20 § anslagsförordningen framgår att en myndighet som har tilldelats ett 

bemyndigande att beställa varor eller tjänster får utnyttja detta för det 

ändamål bemyndigandet avser och i enlighet med gällande villkor och 

bestämmelser. 

SKR har i och med överskridandet av bemyndiganderamen överträtt sina 

befogenheter genom att sluta bindande avtal som medför större utgifter under 

kommande år än vad regeringen beslutat om. 

Riksrevisionen rekommenderar SKR att anpassa sin verksamhet till de av 

regeringen beslutade medelsramarna. Om SKR anser att medelsramarna inte 

är tillräckliga bör SKR skriva till regeringen och begära högre 

medelstilldelning. 
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Finansiering av anläggningstillgångar 
Enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen ska anläggningstillgångar som 

används i verksamheten finansieras med lån i Riksgäldskontoret. Regeringen 

har i regleringsbrevet för 2005 tilldelat SKR en låneram om 1 200 tkr. Värdet 

på anläggningstillgångarna uppgick 2005-12-31 till 1 409 tkr. 

Anläggningstillgångarna har finansierats med lån i Riksgäldskontoret med  

1 161 tkr och överskjutande del, 248 tkr (1 409-1 161) har finansierats via 

räntekontot. SKR har således inte följt 5 § kapitalförsörjningsförordningen. 

Riksrevisionen rekommenderar SKR att fortsättningsvis följa 

kapitalförsörjningsförordningen. 

Finansieringsanalys  
SKR har i finansieringsanalysens specifikation av förändring av likvida 

medel vid 2004 års början angett likvida medel till 0 kr. Beloppet borde 

rätteligen angetts till 4 399 tkr. Finansieringsanalysen ger därför inte en 

korrekt bild av förändringen av likvida medel för 2004 och 2005. 

Att felet inte upptäcktes innan beslut fattades om årsredovisningen visar på 

att kvalitetssäkringen vid upprättandet av årsredovisningen inte fungerat på 

ett tillfredsställande sätt. 

Riksrevisionen rekommenderar SKR att förbättra kvalitetssäkringen vid 

upprättandet av årsredovisningen. 

Villkor 
SKR har för anslag 28:15 anslagspost 1 ålagts ett villkor rörande inköp och 

beställningar hos ateljéer för textil konst. Av anslagsposten skall lägst 700 tkr 

användas för detta ändamål. SKR har för denna anslagspost redovisat ett 

utfall för 2005 om 570 tkr d.v.s. 130 tkr lägre än villkoret.  

Riksrevisionen rekommenderar SKR att säkerställa att de villkor som 

regeringen ålägger myndigheten uppfylls. 

 

 

Revisionsledare Annika C Karlsson har beslutat i detta ärende. Revisor Peter 

Mårtensson har varit föredragande.  

 

 

 

Annika C Karlsson    Peter Mårtensson 
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