REVISIONSRAPPORT

KONSTNÄRSNÄMNDEN
118 53 STOCKHOLM

DNR: 3.1.2-2015-0683
BESLUT: 2016-04-29

Konstnärsnämnden

Revisionsrapport – Årsredovisning 2015
Riksrevisionen har granskat Konstnärsnämndens årsredovisning, daterad 2016-02-15.
Syftet har varit att bedöma om:
• Årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Dessa har dock inte påverkat revisionsberättelsens utformning.
Riksrevisionen önskar information senast den 30 maj 2016 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Inledning
Myndigheten leds av en styrelse i enlighet med förordning (2007:1199) med instruktion
för Konstnärsnämnden. Inom myndigheten finns även styrelsen för Sveriges
bildkonstnärsfond samt sedan den 1 oktober 2015 en styrelse för Kulturbryggan. Samtliga
styrelseledamöter i de tre styrelserna utses av regeringen.
Det senaste erhållna beslutet från regeringen avseende indelning av kategorier av styrelse,
nämnder och råd1 gäller fr.o.m. den 1 januari 2011 t.o.m. den 31 december 2015. I detta
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beslut framgår att styrelsen för Konstnärsnämnden ingår i kategori A samt att styrelsen
för Sveriges bildkonstnärsfond ingår i kategori C.
I förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och
råd m.m. anges ersättning till ledamöter som tillsatts av regeringen. Ingen
kategoriindelning gäller för ordförande eller vice ordförande utan för dessa ska
regeringen besluta om särskild ersättning. För ersättning till övriga ledamöter framgår
ersättning per sammanträdesdag efter angivet pris per kategori:
•

Kategori A - regeringen beslutar särskilt i varje enskilt fall.

•

Kategori C - 1 500 kr per ledamot.

Totalt har ersättningar om 644 tkr utbetalts till Konstnärsnämndens styrelse och
Sveriges bildkonstnärsfonds styrelse avseende 2015 utöver de av regeringen beslutade
arvoden. Inklusive arbetsgivaravgifter uppgår kostnaderna för Konstnärsnämnden till
ca 845 tkr.
Konstnärsnämnden har den 21 april 2016 hänvisat till ett beslut från 1984 i vilket
regeringen medgav att särskild ersättning kunde betalas ut till de ledamöter och
suppleanter som utfört särskilt omfattande arbete med granskning av ansökningar2.
Regeringen upphävde dock det beslutet 19913. Sedan december 1992 regleras arvodena av
förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd
m.m. Regeringen har i enlighet med förordningen fattat beslut om arvodena i
konstnärsnämndens styrelse dels i maj 20084, dels i Sveriges bildkonstnärsfonds styrelse
i februari 20105.

Konstnärsnämndens styrelse
Regeringen beslutade år 2008 om ersättningarna till Konstnärsnämndens styrelse4.
Enligt beslutet uppgår styrelseordförandes ersättning till 33 tkr per år, vice ordförande
till 17 tkr per år samt övriga styrelseledamöter till 8 tkr vardera per år.
Konstnärsnämndens styrelse fattade beslut om höjda arvodesnivåer för ledamöter i
Konstnärsnämnden den 23 maj 2011 i enlighet med en bilaga (yttrande) till
styrelseprotokollet 2011:02. De nya nivåerna gällde fr.o.m. 1 januari 2011. I bilagan
föreslogs en höjning med 50 % av grundarvodena till styrelsen.
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Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter har utöver de av regeringen beslutade
arvoden, erhållit ersättning per sammanträde med 1,5 tkr. Övriga ledamöter har även
erhållit 4 tkr per ledamot utöver de av regeringen beslutade styrelsearvodena.
Riksrevisionens uppfattning är att ingen av ledamöterna är berättigande till ersättning
om 1,5 tkr per sammanträde. De tillhör kategori A i enlighet med regeringsbeslutet om
kategoriindelning. Riksrevisionen anser att Konstnärsnämnden inte har rätt att fatta
beslut om höjning av arvodena eller om ersättning per sammanträden för ledamöterna
utan att det är beslut som skall tas av regeringen.
Riksrevisionen anser att den totala ersättningen 2015 om 97 tkr, utöver de av regeringen
beslutade arvoden, felaktigt utbetalats till Konstnärsnämndens styrelse. Inklusive
arbetsgivaravgifter uppgår kostnaderna för Konstnärsnämnden till ca 127 tkr.
Riksrevisionen har inte bedömt om utbetalade styrelsearvoden utöver av regeringen
beslutade ersättningar är skäliga eller rimliga, utan endast konstaterat att det inte är i
enlighet med regeringens beslut.

Sveriges bildkonstnärsfonds styrelse
Regeringen beslutade den 25 februari 2010 om ersättningarna per år till Sveriges
bildkonstnärsfonds ordförande och vice ordförande5. Ordförandes ersättning uppgår till
28 tkr per år och vice ordförande till 14 tkr per år. Övriga ledamöter ska enligt
kategoriindelningen enbart erhålla 1,5 tkr per sammanträde.
Konstnärsnämndens styrelse fattade även beslut om höjda arvodesnivåer för ledamöter i
Sveriges bildkonstnärsfond den 23 maj 2011 i enlighet med en bilaga (yttrande) till
styrelseprotokollet 2011:02. De nya nivåerna gällde fr.o.m. 1 januari 2011. I bilagan
föreslogs en höjning med 50 % av granskningsarvodena till Sveriges bildkonstnärsfonds
styrelse.
Ordförande och vice ordförande har under 2015 erhållit 28 tkr respektive 35 tkr utöver av
regeringen beslutade arvoden. Därutöver har ersättning för beredning och sammanträden
utbetalats om 15 tkr respektive 11 tkr.
Övriga ledamöter har efter styrelsebeslutet om höjning av granskningsersättningen under
2015 tillsammans totalt erhållit 459 tkr avseende grund - och granskningsarvode.
Riksrevisionens uppfattning är att varken ordförande eller vice ordförande i
bildkonstnärsfonden är berättigande till ersättning per sammanträde eller beredning.
Riksrevisionen anser att Konstnärsnämndens styrelse inte har befogenheten att besluta
om de grund- och granskningsarvoden som betalats ut till ledamöterna i Sveriges
bildkonstnärsfonds styrelse. Enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i
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statliga styrelser, nämnder och råd m.m. är bildkonstnärsfondens övriga ledamöter
enbart berättigade att erhålla ersättning per sammanträde.
Riksrevisionen anser att den totala ersättningen 2015 om 547 tkr utöver de av regeringen
beslutade arvoden felaktigt utbetalats till Sveriges Bildkonstnärsfonds styrelse. Inklusive
arbetsgivaravgifter uppgår kostnaderna för Konstnärsnämnden till ca 718 tkr.
Riksrevisionen har inte bedömt om utbetalade styrelsearvoden utöver av regeringen
beslutade ersättningar är skäliga eller rimliga, utan endast konstaterat att det inte är i
enlighet med regeringens beslut.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Konstnärsnämnden vidtar lämpliga åtgärder för att
säkerställa efterlevnaden av de av regeringen beslutade arvoden.

Ansvarig revisor Margaretha Edman Bojéus har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Katarina Holmquist har varit föredragande.

Margaretha Edman Bojéus

Katarina Holmquist

Kopia för kännedom:

Regeringen
Kulturdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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