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Statens Musiksamlingar 

Box 163 26 

103 26 STOCKHOLM 

Statens Musiksamlingar årsredovisning 2002 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Statens Musiksamlingars (SMS) 

årsredovisning, beslutad 2003-02-17, och underliggande redovisning för 

räkenskapsåret 2002. Syftet har varit att bedöma om redovisningen är 

tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens 

förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och 

särskilda regeringsbeslut.  

 

RRV har avgivit revisionsberättelse utan invändning och vill fästa styrelsens  

uppmärksamhet på nedanstående.  

 

RRV önskar svar senast 2003-04-25 om vilka åtgärder SMS vidtagit eller 

kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna rapport. 

Förvaltning 

Villkor i regleringsbrev 

SMS har i sitt regleringsbrev för år 2002 anslagsposten 28:29:8 för 

finansiering av myndighetens förvaltningskostnader. Anslagsposten 

disponeras av SMS och utgör 38 084 tkr. Av villkor till anslagsposten 

framgår att av anslagsposten skall 1 907 tkr användas till lönekostnader för 

anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.   

 

Av anslagsredovisningen i SMS årsredovisning för år 2002, sid. 36, framgår 

hur SMS har uppfyllt villkoret. Av de anvisade medlen 1 907 tkr, har 1 070 

tkr använts för anställda med lönebidrag. SMS har för år 2002 haft möjlighet 

att utnyttja ytterligare 837 tkr till anställda med lönebidrag.    

 

Av anslagsredovisningen framgår även att SMS har ett negativt 

anslagssparande på – 2 277 tkr och en anslagskredit på 2 600 tkr.  

 

Av gjorda iakttagelser drar RRV slutsatsen att medel som enligt villkor i 

regleringsbrevet reserverats för anställa med lönebidrag har använts till 

andra ändamål i SMS verksamhet. 
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Av 5 § anslagsförordningen (1996:1189) framgår ” En myndighet som 

tilldelats ett anslag eller anslagspost har rätt att enligt gällande villkor och 

bestämmelser använda statens medel för de ändamål som anlaget avser och 

är skyldig att avräkna anslaget enligt 16 och 18 §§”.  

 

Rekommendation 

SMS är skyldig att följa de regelverk som reglerar användningen av statens 

medel. Är avsikten från regeringens sida att medlen får användas på annat 

sätt än vad regleringsbrevet anger, bör SMS tillskriva regeringen för att få 

till stånd en annan ordalydelse i regleringsbrevet.  

 

 

 

Avdelningsdirektör Ulla Kalén har beslutat i detta ärende. Byrådirektör 

Annika Roos har varit föredragande. Revisionschef Tomas Janhed har 

deltagit i den slutliga handläggningen.  
 

 

 

 

 

Ulla Kalén   Annika Roos 
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