
 
 
 
 
 
 

Uppföljande granskning av landstingsstyrelsens kontroll över 
konstföremål 
Bakgrund 
Revisorerna har gjort en uppföljande 
granskning av en granskning från år 2015 (nr 
02/2015) som visade att landstingsstyrelsen 
inte hade säkerställt en tillräcklig kontroll 
över sina konstföremål. Landstinget äger 
cirka 17 000 konstföremål till ett värde på 
cirka 18,5 miljoner kronor. Tidigare gransk-
ning visade att inga beslutade regler och 
rutiner fanns och att inventeringar inte gjor-
des regelbundet. I styrelsens yttrande över 
granskningen i november 2015 uppdrogs 
landstingsdirektören att ta fram ett förslag 
på ambitionsnivå för innehåll och volym, 
driftbudget samt organisatorisk placering för 
konstverksamheten. Därefter skulle regler 
och rutiner tas fram. I uppdraget ingick 
också en engångsinsats för registrering och 
gallring av föremålen.  
 
Resultat 
Den uppföljande granskningen visar att 
landstingsstyrelsen inte har vidtagit tillräck-
liga åtgärder för att komma till rätta med de 
brister som uppmärksammades i förra 
granskningen. Det är svårt att hitta spår av 
att landstinget äger en stor konstsamling och 
det saknas styrande dokument som beskriver 
syftet med verksamheten och det kulturella 
värdet av konstsamlingen.  
 
Det finns fortfarande inte heller beslutade 
regler och riktlinjer kring hanteringen av 
konsten. Inventeringar görs inte systematiskt 
och konstregistret är inte funktionellt. Ris-
kerna med den svaga kontrollen är att före-
mål försvinner eller förstörs och att lands-
tinget tar förtroendeskada.  
 
Rekommendationer 
Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi 
följande rekommendationer till landstings-
styrelsen. Skyndsamt se till att: 

 Det bereds ett förslag till fullmäktige om 
en policy för landstingets konstverksam-
het som beskriver syfte och en ambit-
ionsnivå för verksamheten. 

 Det finns regler och riktlinjer för hur 
konstföremålen ska hanteras och att reg-
lerna och riktlinjerna följs. 

 Konsten regelbundet blir inventerad. 

 Landstinget har ett funktionellt och 
uppdaterat konstregister. 

 Landstingsstyrelsen har tillräcklig kon-
troll över de uppdrag som lämnas till 
landstingsdirektören. 

 

Revisorerna har begärt att styrelsen ska yttra 
sig över granskningens iakttagelser och re-
kommendationer senast den 6 april 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Uppföljande granskning av landstingssty-

relsens kontroll över konstföremål”. För ytterligare 
information kontakta Clara Wiklund, tel 090-785 70 
87. Den kompletta rapporten finns på landstingets 
hemsida www.vll.se men kan även beställas från 
landstingets revisionskontor. 
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