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Till: Naturhistoriska riksmuseet 

Revisionsrapport – Granskning av 

avgiftsfinansierad verksamhet 

Som en del av arbetet med att granska Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning 

2022 har vi granskat vissa delar av den interna styrningen och kontrollen som 

bedömts vara relevant för revisionen. 

Vi vill med denna revisionsrapport uppmärksamma er på iakttagelser från vår 

granskning av Naturhistoriska riksmuseets restaurangverksamhet. 

Vi vill att ni svarar på denna revisionsrapport senast 2023-01-31. Beskriv om och i 

så fall vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna. 

Naturhistoriska riksmuseet har anlitat ett externt 
företag för att driva museets restaurang 
Naturhistoriska riksmuseet (NRM) bedriver restaurangverksamhet i museets 

lokaler. NRM har anlitat ett externt företag för att driva restaurangen.  

I det avtal som NRM tecknat med företaget framgår att NRM får 95 procent av 

driftsresultatet från restaurangverksamheten och företaget får 5 procent. Detta 

innebär följande:  

• När restaurangverksamheten går med vinst får NRM 95 procent av vinsten. 

NRM bokför vinsten som intäkter av avgifter och redovisar den mot 

förvaltningsanslaget, vilket minskar utfallet på förvaltningsanslaget.  
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• När restaurangverksamheten går med förlust ska NRM betala 95 procent av 

förlusten till företaget. NRM bokför förlusten som en övrig driftkostnad och 

finansierar förlusten genom att belasta förvaltningsanslaget med 

motsvarande kostnad.  

NRM har inte befogenhet att bedriva och ta ut avgifter för 
restaurangverksamhet 
NRM har inte befogenhet att bedriva restaurangverksamhet, varken enligt 

instruktion, regleringsbrev eller annat regeringsbeslut. NRM har därför inte heller 

befogenhet att ta ut avgifter från verksamheten vilket framgår av 3 § 

avgiftsförordningen (1992:191). Det finns heller inte stöd för detta avgiftsuttag 

inom det generella bemyndigandet i 4 § avgiftsförordningen.  

Riksrevisionen har fått information om att NRM planerar att genomföra en ny 

upphandling. I och med den nya upphandlingen kommer avtalsformen att ändras 

till ett hyresavtal, vilket ryms inom det generella bemyndigandet i 4 § 

avgiftsförordningen.   

NRM täcker förluster i restaurangverksamheten 
Restaurangen gick med förlust under 2020 och 2021. När restaurangen går med 

förlust använder NRM förvaltningsanslaget för att täcka 95 procent av förlusten. 

En myndighet har rätt att använda anslag för de ändamål anslaget avser, enligt 10 § 

anslagsförordningen (2011:223). Eftersom NRM inte har befogenhet att bedriva 

restaurangverksamhet får museet inte använda förvaltningsanslaget för att täcka 

förluster i verksamheten.  

Rekommendationer 
Riksrevisionen rekommenderar NRM att  

• säga upp nuvarande avtal och genomföra en ny upphandling  

• säkerställa att det nya avtalet enbart är ett hyresavtal och inte innehåller 

åtaganden som myndigheten inte har befogenhet att ingå. 

 

Ansvarig revisor Elina Gustafsson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Sofia Kemppainen har varit föredragande. 

Elina Gustafsson 
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För kännedom 

Regeringen 

Kulturdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 
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