
 
 
 
 
 
 

Granskning år 2014 av museistiftelserna 

 
Inledning 

Västerbottens läns landsting är en av stiftar-
na till de tre museistiftelserna Västerbottens 
museums samlingar, Skellefteå museums 
samlingar och Skogsmuseet i Lycksele. I en-
lighet med stiftelsens stadgar har landstinget 
utsett ledamöter i stiftelsernas styrelser samt 
en revisor som årligen ska granska stiftelser-
na i enlighet med stadgar och gällande lag. 
Stiftelsernas räkenskaper har granskats av 
auktoriserade revisorer. 

Iakttagelser 
Den förtroendevalda revisorns samlade be-
dömning är att alla tre stiftelserna har utveck-
lat sin styrning och uppföljning jämfört med 
tidigare år. Verksamhetsplaner med mätbara 
mål har tagits fram både av Skellefteå och av 
Lycksele museum. Detta är bra förutsätt-
ningar för att stiftelsernas styrelser vid verk-
samhetsårets slut ska kunna göra en värde-
ring av sitt arbete. 

Styrelsen för Västerbottens museums sam-
lingar har inte upprättat någon verksamhets-
plan. Stiftelsens styrelse har dock utvecklat 
sin uppföljning genom att i sina protokoll 
visa på att de tagit del av dokumenterade 
verksamhetsrapporter om samlingarna under 
året. 

Styrelsen för stiftelsen Västerbottens mu-
seums samlingar har inte säkerställt att man i 
tid beslutat om sin årsredovisning för år 
2014. Detta innebär att den inte hinner be-
handlas av landstingsfullmäktige i samband 
med att fullmäktige ska besluta om lands-
tingets årsredovisning för år 2014. Enligt 
kommunallagens 9 kap 16 § ska stiftelsens 
revisionsberättelse biläggas till de förtroen-
devalda revisorernas revisionsberättelse. 
 
Rekommendationer 
Den förtroendevalda revisorn rekommende-
rar styrelserna i de tre museistiftelserna att 

fortsätta vidareutveckla arbetet med verk-
samhetsplaner och mätbara mål för kom-
mande års verksamheter. 

En särskild rekommendation riktas också till 
styrelsen för Västerbottens museums sam-
lingar. Styrelsen bör säkerställa att beslut om 
årsredovisning fattas i tid så att den hinner 
behandlas av landstingsfullmäktige i sam-
band med att fullmäktige ska besluta om 
landstingets årsredovisning. 

 

 
 
Rapport: ”Granskning år 2014 av museistiftelser-

na”. För ytterligare information kontakta Eva Röste 
Moe, tel. 090-785 73 55. Den kompletta rapporten 
finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan 
även beställas från landstingets revisionskontor. 
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