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Forums för levande historia årsredovisning 2008 
Riksrevisionen har granskat Forums för levande historia (FFLH:s) 

årsredovisning, daterad 2009-02-19. Syftet har varit att bedöma om 

årsredovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Efter att ha granskat årsredovisningen och lämnat revisionsberättelse för 

denna, vill Riksrevisionen fästa överintendentens uppmärksamhet på 

nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2009-05-06 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Kontrollen av inköp och upphandling bör förbättras    
Som ett led i granskningen av resultatposten Övriga driftskostnader, har 

Riksrevisionen kontrollerat om FFLH:s större leverantörer har upphandlats 

enligt kraven i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).  

I ett fall har vi noterat att avsteg från LOU:s krav och FFLH:s interna 

upphandlingsregler har gjorts. FFLH har köpt skribenttjänster från Walkie 

Talkie AB till ett värde av 480 tkr under året. Tjänsterna har avtalats utan 

föregående upphandling. Enligt FFLH:s egna regler för tröskelvärden vid 

upphandling är gränsen för direktupphandling fastställd till fem basbelopp, 

vilket motsvarar ca 205 tkr.  Riksrevisionen bedömer därför att FFLH borde 

ha genomfört en upphandling av skribenttjänster.  

I ett annat fall är det oklart om avsteg från LOU har skett. Vi har dock 

konstaterat bristande dokumentation och kontroll av dessa inköp.  Det gäller 

de köp av tjänster avseende grafisk form och produktion som har skett av 

Direktör Wigg reklambyrå AB under år 2008. Inköpen har ett totalt värde av 

456 tkr. Tjänster från reklambyrån har upphandlats med avtalstiden 2005-02-

08 – 2008-08-31. Efter avtalstidens slut har tjänster från byrån 

direktupphandlats till ett värde av 108 tkr. Härutöver har ytterligare 

fakturering skett från reklambyrån under oktober, november och december 

till ett värde av 97 tkr.  FFLH bedömer att dessa utbetalningar kan avse 

tjänster som myndigheten har beställt av reklambyrån innan ramavtalets 

utgång. Under granskningsperioden har detta dock inte kunnat bekräftas med 

dokumentation i form av avtal eller beställningar.  Riksrevisionen bedömer 

därför att FFLH:s dokumentation och uppföljning av gjorda inköp bör 

förbättras.  
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Riksrevisionen rekommenderar att myndigheten förbättrar den interna 

styrningen och kontrollen av inköp och upphandlingar. FFLH bör införa 

kontroller för att säkerställa att LOU och de egna upphandlingsreglerna följs, 

vilket i sin tur syftar till att säkerställa att inköpen sker affärsmässigt.  

 

Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Biträdande 

granskningsenhetschef Anne Fahl har varit föredragande.  

 

 

 

Marie Örtengren   Anne Fahl  
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