
Granskning av museistiftelserna år 2012

Bakgrund

Västerbottens läns landsting är en av stiftar-
na till de tre stiftelserna, Västerbottens mu-
seums samlingar, Skellefteå museums sam-
lingar och Skogsmuseet i Lycksele. I enlighet
med stiftelsernas stadgar har landstinget ut-
sett ledamöter till stiftelsernas styrelser samt
revisor som årligen ska granska stiftelserna i
enlighet med stadgar och gällande lag.

Gemensamt för museistiftelserna är att de
ska äga, förvalta och vårda stiftelsernas sam-
lingar. Stiftelsernas styrelser ska säkerställa
att stiftelsernas ändamål blir uppfyllt. Musei-
verksamheterna bedrivs av museibolagen
som ägs gemensamt av kommunerna och
Regionförbundet i Västerbottens län.

Vid vår granskning av stiftelsernas verksam-
het har vi noterat att det är oklart hur stiftel-
sernas styrelser ser på sina uppdrag i förhål-
lande till de verksamheter som utförs av mu-
seibolagen. Detta kan till viss del bero på
personunionen mellan stiftelsernas och bola-
gens styrelser men stiftelsernas styrelser ska
ändå säkerställa att de uppfyller sina uppdrag
i enlighet med stiftelsernas stadgar, stiftel-
selagen och kommunallagen. Vår granskning
visar på brister i styrelsernas dokumentation
av sitt arbete vilket i sin tur gör att vi bedö-
mer att deras arbete inte varit tillräckligt.

Iakttagelser

 Stiftelsen Västerbottens museums sam-
lingar har inte i enlighet med KL 9 kap
16 § upprättat sin årsredovisning i tid för
att denna ska kunna bifogas lands-
tingsrevisorernas revisionsberättelse till
fullmäktige.

 Ingen av stiftelsestyrelserna har i sina
förvaltningsberättelser dokumenterat hur
de utfört sina uppdrag i förhållande till
stiftelsernas ändamål. Inte heller finns in

formation i stiftelsernas verksamhetsberättel-
se om händelser av väsentlig betydelse som
inträffat under året osv. ÅRL 6 kap 1 §.

Exempel på händelser som inträffat under år
2012 är att Bonnstakammaren tillhörande
stiftelsen Skellefteå museums samlingar total-
förstördes i en brand i slutet av året. Vid
Lycksele museum har det under året inträffat
inbrott med skadegörelse samt en vattenska-
da som lett till att delar av museets samlingar
blivit förstörda.

Redan år 2011 rekommenderade landstingets
revisorer att ett avtal borde upprättas mellan
stiftelsernas och bolagens styrelser för att
tydliggöra åtaganden och överenskommelser.
Rekommendationen kvarstår.

Rapport: ”Granskning av museistiftelserna avseende år
2012”. För ytterligare information kontakta Eva Moe, tel.
090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på lands-
tingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från
landstingets revisionskontor.
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