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1. Sammanfattande analys

Västerbottens läns landsting var en av stiftarna till stiftelserna Skellefteå
museums samlingar, Västerbottens museums samlingar och Skogsmuseet i
Lyckseles samlingar. I stiftelsernas stadgar framgår att stiftelsernas uppdrag
är att förvalta och vårda stiftelsernas egendomar. Museiverksamheterna bed-
rivs i aktiebolag som ägs av Region Västerbotten tillsammans med respek-
tive kommun i Umeå, Skellefteå och Lycksele.

I enlighet med stiftelsernas stadgar utsåg Västerbottens läns landsting en
revisor att granska respektive stiftelse. Revisorn har i uppdrag att granska
stiftelsernas räkenskaper och årsredovisning samt styrelsernas förvaltning.

Stiftelsernas räkenskaper har granskats av auktoriserade revisorer från EY.

Nedan sammanfattas våra iakttagelser i denna granskning:

Revisionsfråga Stiftelsen Skellefteå
museums samlingar

Stiftelsen Västerbot-
tens museums sam-
lingar

Stiftelsen Lycksele
museums samlingar

Har styrelsen beslutat om en
arbetsordning för verksam-
hetsåret 2018?

Nej. Det framgår inte
av protokoll att styrel-
sen haft någon arbets-
ordning för året.

Nej. Styrelsen har ett
avtal med bolaget om
att uppfylla stiftelsens
ändamål.

Nej. Det framgår inte
av protokoll att styrel-
sen haft någon arbets-
ordning för året.

Har styrelsen beslutat om en
verksamhetsplan för år 2018?

Nej. Det framgår inte
att stiftelsens protokoll
att styrelsen antagit
någon verksamhetsplan
för året.

Nej. Se ovan. Ja. Stiftelsens styrelse
beslutade den 27 no-
vember år 2017 om en
verksamhetsplan för år
2018.

Har styrelsen löpande under
året följt upp sitt uppdrag?

Ja. Styrelsen har under
året hållit sig informe-
rad om bolagets för-
valtning. VD har vid
sammanträdena lämnat
både muntliga och
skriftliga rapporter.

Ja. Det råder person-
union mellan stiftelsens
och bolagets styrelser.
Stiftelsens styrelse har
dock endast haft ett
möte under år 2018.

Ja. Det råder person-
union mellan stiftelsens
och bolagets styrelser.
Stiftelsens styrelse har
dock endast haft två
formella möten under
år 2018.

Har styrelsen redovisat hur
styrelsen uppfyllt sitt uppdrag
i förvaltningsberättelsen?

Ja. Styrelsen har redo-
visat sina bedömningar
av hur bolaget genom-
fört sitt uppdrag i för-
valtningsberättelsen.

Ja. Styrelsen har redo-
visat sina bedömningar
av hur bolaget genom-
fört sitt uppdrag i för-
valtningsberättelsen.

Ja. Styrelsen har redo-
visat sina bedömningar
av hur bolaget genom-
fört sitt uppdrag i för-
valtningsberättelsen.

Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att styrelserna för
samtliga museistiftelser i allt väsentligt fullgjort sina uppdrag i enlighet med
stiftelsernas stadgar.
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2. Bakgrund

Västerbottens läns landsting är en av stiftarna i stiftelserna Västerbottens
museums samlingar, Skellefteå museums samlingar och Skogsmuseet i
Lycksele. Stiftelsernas ändamål är att förvalta och vårda stiftelsernas egen-
domar. Egendomarna har både ekonomiska och kulturella värden. Musei-
verksamheterna bedrivs i aktiebolag som landstinget år 2011 överlät till
Regionförbundet i Västerbottens län.

Landstinget har genom att bilda museistiftelser överlåtit ansvaret för musei-
samlingarna till stiftelsernas styrelser. I enlighet med stiftelsernas stadgar
ska landstinget utse revisorer för att granska dessa stiftelser. För mandatpe-
rioden år 2015–2018 har Mattias Sehlstedt valts till revisor i samtliga tre
museistiftelser.

Förtroendevald revisor Mattias Sehlstedt har gett ett årligt uppdrag till revi-
sionskontoret att genomföra en övergripande granskning av museistiftelser-
na.

Den samlade bedömningen i 2017 års granskning var att de tre stiftelsesty-
relserna i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig verksamhet. Vi kom-
mer för år 2018 att granska stiftelsestyrelsernas ansvar avseende att förvalta
och vårda stiftelsernas egendomar.

2.1. Revisionsfrågor

Revisorerna ska enligt Stiftelselagen (4 kap. 9 §) granska stiftelsens räken-
skaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Stiftelsens räken-
skaper och årsredovisning granskas av auktoriserad revisor. Syftet med
denna granskning är att ge förtroendevald revisor ett underlag för att be-
döma om styrelsens förvaltning av respektive museistiftelse varit ändamåls-
enlig under år 2018. Med ändamålsenlig avses om stiftelsernas styrelser har
genomfört sitt uppdrag i enlighet med stiftelsens stadgar och stiftelselagen.

Granskningen utgår från följande revisionsfrågor:

 Har stiftelsernas styrelser beslutat om en arbetsordning för verksamhets-
året 2018?

 Har stiftelsernas styrelser beslutat om en verksamhetsplan för år 2018?

 Har stiftelsernas styrelser löpande under året följt upp sitt uppdrag?

 Har stiftelsernas styrelser redovisat hur de uppfyllt sitt uppdrag i sin
förvaltningsberättelse?

2.2. Avgränsningar

Granskningen avser stiftelsestyrelsernas förvaltning av sitt uppdrag under
verksamhetsåret 2018. Vi kommer inte att granska räkenskaperna. Gransk-
ningen av räkenskaperna genomförs av stiftelsernas auktoriserade revisor.
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2.3. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Vi kommer att utgå från
nedanstående revisionskriterier:

 Stiftelselagen

 Respektive stiftelses stadgar

 HB 18 kap om sysslomän eller ombudsmän

2.4. Ansvarig styrelse eller nämnd

Respektive stiftelses styrelse är ansvarig för att följa stiftelsernas stadgar.
Granskningen avser styrelsen för stiftelsen Västerbottens museums samling-
ar, styrelsen för Stiftelsen Skellefteå museums samlingar och styrelsen för
stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar.

2.5. Metod och genomförande

Granskningen utgår från stiftelsernas protokoll och årsredovisningar. Under
granskningen har vi haft kontakter med tjänstemän vid de tre museerna.

Vi har även gjort avstämningar med stiftelsernas auktoriserade revisor.



Diarienummer: REV 21–2018

LANDSTINGSREVISIONEN

Sidan 6 av 8

3. Resultat av granskningen

3.1. Stiftelsen Skellefteå museums samlingar

Av stiftelsens stadgar framgår stiftelsens ändamål. Styrelsens uppdrag är att
säkerställa detta ändamål. Vi har granskat stiftelsens protokoll och årsredo-
visning och utifrån den informationen besvarat revisionsfrågorna.

”Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, mark-
områden, byggnader och samlingar och hålla dem tillgängliga för allmän-
heten. Stiftelsen ska inom i huvudsak norra delen av Västerbottens län bed-
riva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan
därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet”

Utdrag ur stiftelsens stadgar

3.1.1. Iakttagelser under granskningen

Revisionsfråga Bedömning Kommentar

Har styrelsen beslutat om
en arbetsordning för verk-
samhetsåret 2018?

Nej Det framgår inte av protokoll
att styrelsen haft någon ar-
betsordning för året.

Har styrelsen beslutat om
en verksamhetsplan för år
2018?

Nej Det framgår inte att stiftelsens
protokoll att styrelsen antagit
någon verksamhetsplan för
året.

Har styrelsen löpande under
året följt upp sitt uppdrag?

Ja Styrelsen har under året hållit
sig informerad om bolagets
förvaltning. VD har vid sam-
manträdena lämnat både
muntliga och skriftliga rap-
porter.

Har styrelsen redovisat hur
styrelsen uppfyllt sitt upp-
drag i förvaltningsberättel-
sen?

Ja Styrelsen har redovisat sina
bedömningar av hur bolaget
genomfört sitt uppdrag i för-
valtningsberättelsen.

3.1.2. Vår bedömning

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att styrelsen för stiftelsen
Skellefteå museums samlingar i allt väsentligt har genomfört sitt uppdrag i
enlighet med stiftelsens stadgar och stiftelselagen.
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3.2. Stiftelsen Västerbottens museums samlingar

Av stiftelsens stadgar framgår stiftelsens ändamål. Styrelsens uppdrag är att
säkerställa detta ändamål. Vi har granskat stiftelsen protokoll och årsredo-
visning. Utifrån den informationen har vi besvarat granskningens revisions-
frågor.

”Stiftelsens ändamål är att förvalta anförtrodda byggnader och samlingar,
att hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att i övrigt främja kultur-
minnesvård och museal verksamhet i huvudsak inom Västerbottens län”

Utdrag ur stiftelsens stadgar

3.2.1. Iakttagelser under granskningen

Revisionsfråga Bedömning Kommentar

Har styrelsen beslutat om
en arbetsordning för verk-
samhetsåret 2018?

Nej Styrelsen har ett avtal med
bolaget om att uppfylla stiftel-
sens ändamål.

Har styrelsen beslutat om
en verksamhetsplan för år
2018?

Nej Se ovan

Har styrelsen löpande under
året följt upp sitt uppdrag?

Ja Det råder personunion mellan
stiftelsens och bolagets styrel-
ser. Stiftelsens styrelse har
dock endast haft ett formellt
möte under år 2018.

Har styrelsen redovisat hur
styrelsen uppfyllt sitt upp-
drag i förvaltningsberättel-
sen?

Ja Styrelsen har redovisat sina
bedömningar av hur bolaget
genomfört sitt uppdrag i för-
valtningsberättelsen.

3.2.2. Vår bedömning

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att styrelsen för stiftelsen
Västerbottens museums samlingar i allt väsentligt har genomfört sitt upp-
drag i enlighet med stiftelsens stadgar och stiftelselagen.



Diarienummer: REV 21–2018

LANDSTINGSREVISIONEN

Sidan 8 av 8

3.3. Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar

Av stiftelsens stadgar framgår stiftelsens ändamål. Styrelsens uppdrag är att
säkerställa detta ändamål. Vi har granskat stiftelsen protokoll och årsredo-
visning. Utifrån den informationen har vi besvarat granskningens revisions-
frågor.

”Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda stiftelsens samlingar och
hålla dem tillgängliga för allmänheten.

Stiftelsen ska i huvudsak fullgöra regionala arbetsuppgifter inom den
skogsmuseala verksamheten. Härmed avses insamling, dokumentation, ut-
ställningsverksamhet och forskning vad beträffar skogsbruket och flottning-
en samt i anslutning därtill bedriven information och pedagogisk verksam-
het med inriktning på skola, föreningsliv osv.”

Utdrag ur stiftelsens stadgar

3.3.1. Iakttagelser under granskningen

Revisionsfråga Bedömning Kommentar

Har styrelsen beslutat om
en arbetsordning för verk-
samhetsåret 2018?

Nej Det framgår inte av protokoll
att styrelsen haft någon ar-
betsordning för året.

Har styrelsen beslutat om
en verksamhetsplan för år
2018?

Ja Stiftelsens styrelse beslutade
den 27 november år 2017 om
en verksamhetsplan för år
2018.

Har styrelsen löpande under
året följt upp sitt uppdrag?

Ja Det råder personunion mellan
stiftelsens och bolagets styrel-
ser. Stiftelsens styrelse har
dock endast haft två formella
möten under år 2018.

Har styrelsen redovisat hur
styrelsen uppfyllt sitt upp-
drag i förvaltningsberättel-
sen?

Ja Styrelsen har redovisat sina
bedömningar av hur bolaget
genomfört sitt uppdrag i för-
valtningsberättelsen.

3.3.2. Vår bedömning

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att styrelsen för stiftelsen
Skogsmuseet i Lyckseles samlingar i allt väsentligt har genomfört sitt upp-
drag i enlighet med stiftelsens stadgar och stiftelselagen.

Umeå den 12 april 2019

Eva Röste Moe
Certifierad kommunal revisor
Region Västerbotten


