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§ 118 

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende 
Kommunalförbundet Konstmuseet i 
Norr 
Dnr 00308-2020 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta 

att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda vid Kommunalför-

bundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Ärendets behandling vid sammanträdet 
Tomas Vedestig (SJVP) och Helena Öhlund (S) anmäler jäv och deltar inte 

under ärendets behandling. 

Martin Åström (SJVP) ersätter Tomas Vedestig (SJVP). 

Regionala utvecklingsnämnden utser Kenneth Backgård (SJVP) till ordfö-

rande under ärendets behandling. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Revisorerna, varje förbundsmedlem utser en revisor vardera, tillstyrker en-

ligt revisionsberättelsen 2019 att direktionen samt de enskilda förtroende-

valda beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning 
Efter förbundsdirektionens godkännande av årsredovisning och verksam-

hetsberättelse skall handlingarna överlämnas till respektive medlemsfull-

mäktige för hantering av ansvarsfrihet. Revisorerna riktar kritik med direkt-

ionens bokföring av konst och regionala utvecklingsnämnden bistår reviso-

rernas bedömning att följa RKR R4 avseende bokföring av konst.  

Ärendet 
Enligt förbundsordningen §15 ska förbundets årsredovisning och verksam-

hetsberättelse godkännas i direktionen senast 15 april året efter det år som 

redovisningen avser och därefter överlämnas till respektive medlemsfull-

mäktige för hantering av ansvarsfrihet. Vid direktionsmötet 11 mars 2020 

godkändes årsredovisningen av förbundsdirektionen och den 19 mars 2020 

skickade Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr revisionsberättelse och 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019 till Region Norrbotten.  

I revisionsberättelsen, 2020-03-19, framgår revisorernas bedömning av kom-

munalförbundet enligt nedan: 
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 Att räkenskaperna inte i allt väsentligt är rättvisande då förbundet avvi-

ker mot Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationen R4 

avseende bokföring av konst. 

 Att vi inte kan uttala oss om utfallet är förenligt med de mål för god eko-

nomisk hushållning som antagits i verksamhetsplanen 2019 då direkt-

ionen inte genomför någon uppföljning av dessa mål. 

 Att direktionen i övrigt i tillräcklig utsträckning bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt sätt. Det finns dock utvecklingspotential kopplat 

till internkontroll, uppföljning av verksamhetsmål och mål för god eko-

nomisk hushållning. 

 Att direktionen i tillräcklig utsträckning bedrivit verksamheten från ett 

ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

 Att direktionens interna kontroll i begränsad utsträckning har varit till-

räcklig. 

Regionala utvecklingsnämnden förutsätter att Konstmuseet i Norrs direktion 

säkerställer att årsredovisningen för 2019 rättas och följer revisorernas re-

kommendationer att följa RKR R4 avseende bokföring av konst.  

Revisorernas underlag för revisionell bedömning samt förslag till utveckl-

ingsområden redovisas i bifogade granskningsrapporter 

Bilagor: 

Revisionsberättelse 2019 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2019 

Årsredovisning Konstmuseet i Norr 2019 

Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 

info@konstmuseetinorr.se 
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