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Konstnärsnämndens årsredovisning 2012  

Riksrevisionen har granskat Konstnärsnämndens årsredovisning, daterad 2013-02-18. Syftet har 

varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse 

fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2013-05-31 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

Brister i kvalitetssäkringsrutiner  

En förutsättning för att kvalitetssäkring av årsredovisningen kan genomföras är att 

bokslutsdokumentation finns och är samlad på annat ställe än i årsredovisningen. Grunden för 

dokumentationen är att det ska vara möjligt för en annan person att kontrollera att redovisade 

faktauppgifter är korrekta (ESV 2012:42) .  

Granskning av Konstnärsnämndens bokslut visar att dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner av 

både finansiella delar samt av resultatredovisningen saknas. Granskningen visar på ett flertal fel 

som har summerats och överlämnats till nämnden i dokumentet ”Sammanställning över funna fel” 

daterad 2013-03-19.   

Det allvarligaste felet som noterades är att utestående åtagande i bemyndiganderedovisningen för 

anslag Uo 17 5:2 ap 4 är upptaget till 6 mnkr för lite i årsredovisningen. Nämnden håller sig inom 

sina bemyndiganderamar vilket har varit en bidragande faktor till att beloppet inte har bedömts 

som väsentligt fel i årsredovisningen. Dock är beloppet stort och Riksrevisionen anser att rutinerna 

för kvalitetssäkring av årsredovisningen måste förbättras för att i framtiden förhindra att likande 

fel uppkommer i årsredovisningen.   

Rekommendation  

Riksrevisionen rekommenderar Konstnärsnämnden att upprätta ett kvalitetssäkringssystem som 

innebär att annan person än den som tar fram uppgifter till årsredovisningen, kontrollerar att dessa 

är korrekta. För att detta ska vara praktiskt genomförbart krävs att dokumentationen samlas och 

struktureras så att kvalitetssäkring är möjlig. 
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Otillräckliga beskrivningar över tillämpade redovisningsprinciper  

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer. I 

resultaträkningen för 2012 uppgick transfereringarna till 121 mnkr. Nämnden skriver i 

resultatredovisningen (sid 27 tabell 6b) att det tillkommer omkostnader för stipendie- och 

bidragsgivning. Dessa kostnader består bl.a. av hyra för ateljéer, boende- och resekostnader för 

internationella stipendiater, som inbjuds att verka i Sverige. Kostnaderna redovisas idag i 

resultaträkningens verksamhetsavsnitt, d.v.s. inte som transferering och uppgick i 

årsredovisningen 2012 till10,3 mnkr.  

Med transfereringar avses ekonomiska händelser där myndighetens uppgift i huvudsak begränsas 

till att för statens räkning, i form av bidragsutbetalningar förmedla pengar från statens budget till 

olika mottagare enligt 4 kap 1§ Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

(FÅB). Det förekommer också att myndigheter anskaffar varor eller tjänster som ska transfereras. 

Om transfereringen avser en vara eller tjänst till en enskild person och har ett socialt ändamål, 

kallas den ”transferering in natura”. 

Det kan vara svårt att avgöra om en kostnad, vara eller tjänst, är en driftkostnad eller en 

transferering. Bedömningen måste myndigheten göra med utgångspunkt i de regler som finns i 

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter, handledning och nationalräkenskapernas behov av 

information.  

Konstnärsnämndens olika stipendier och ersättningar är inte beskrivna i Ekonomistyrningsverkets 

handledning vilket innebär att Konstnärsnämnden behöver göra en egen tolkning av tillämpade 

redovisningsprinciper i enlighet med 6 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring. För 

att säkerställa kravet på konsekvent tillämpning av redovisningsprinciper bör dessa vara 

dokumenterade, se 2 kap 7§ p2 FÅB.  

Rekommendation 

Konstnärsnämnden rekommenderas att utreda och dokumentera sina tillämpade 

redovisningsprinciper för de olika kostnadsslag som hör till stipendieverksamheten. Utredning bör 

ske med hjälp med Ekonomistyrningsverket. 
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Samarbetsavtal kring hyra av tillfälligt boende 

Riksrevisionen har noterat att Konstnärsnämnden har ett samarbetsavtal med Företagsbostäder i 

Stockholm avseende hyra av tillfälligt boende. Under 2012 har nämnden betalat för 5 stycken 

lägenheter (75 tkr per månad), som avser boende till internationella stipendiater under sin vistelse i 

Sverige. Kostnaden per månad är konstant, vilket tyder på att ett fast antal lägenheter hyrs av 

Företagsbostäder.  

Enligt 9a § förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning får inte myndigheter 

ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon 

enskild med bostad.  

Riksrevisionen anser att det är oklart huruvida samarbetsavtalet avser hyresavtal för 

bostadslägenhet och har rekommenderat nämnden att utreda frågan. Nämnden anser att 

samarbetsavtalet inte avser något hyresavtal för bostadslägenhet utan att nämnden betalar för att 

personer bosatta i annat land ska ha någonstans att bo under stipendietiden i Sverige. Regeringen 

har heller inte meddelat någon dispens från förordningen 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Konstnärsnämnden utreder om samarbetsavtalet med 

Företagsbostäder i Stockholm juridiskt innebär att nämnden ingått ett hyresavtal för 

bostadslägenhet eller inte. Om ett hyresavtal föreligger krävs att Konstnärsnämnden hemställer hos 

regeringen om tillstånd att ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenhet i andra 

hand.   

 

Ansvarig revisor Louise Münt har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Frida Axell har varit 

föredragande 

 

 

Louise Münt     Frida Axell 
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