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Teaterhögskolans i Stockholm årsredovisning 2005 
Riksrevisionen har granskat Teaterhögskolans i Stockholm 

(Teaterhögskolans) årsredovisning, daterad 2006-02-22. Syftet har varit 

att bedöma om årsredovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig 

och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Granskningen har utförts av Karin Andersson och Anna Nording. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Innehållet i denna rapport har faktagranskats av representanter för myndigheten. 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-04-21 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Brister i intern styrning och kontroll 

Teaterhögskolan har beviljats bidrag på 550 000 kr från Utvecklingsrådet 

till projekt för att effektivisera myndigheten. Högskolan har under året haft 

kostnader i projektet motsvarande 214 000 kr. I årsredovisningen har dock 

endast ca 57 000 kr redovisats som intäkt av bidrag.   

Som ett resultat av detta redovisas årets kapitalförändring med för lågt belopp. 

Årets kapitalförändring borde ha varit 653 000 kr, dvs. 157 000 kr högre 

än de redovisade 496 000 kr. Eftersom universitet och högskolor tillämpar 

högskolemodellen är redovisningen av årets kapitalförändring mer väsentlig 

än i en vanlig anslagsfinansierad myndighet.  

Förhållandet tyder, enligt Riksrevisionens uppfattning, på brister i den interna 

styrningen och kontrollen i de ekonomiadministrativa rutinerna.  

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Teaterhögskolan gör en översyn av de 

ekonomiadministrativa rutinerna så att de ger förutsättningar för en hantering 

som tillgodoser en god intern kontroll och att gällande regler efterlevs. 
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Subventionering av restaurang 

Vid granskningen av räkenskapsåret 2004 uppmärksammade Riksrevisionen 

att Teaterhögskolan hyresfritt upplät lokaler för restaurangverksamhet. 

Detta avrapporterades i revisionsrapport 2004-12-16, dnr 32-2004-0513. 

Högskolan har därefter slutit ett avtal med krögaren om en årshyra på 12 000 

kr. Hyresgästen åtar sig i avtalet sig att servera lagad mat åt skolans 

studenter, anställda och gäster. Hyresgästen har även tillstånd att disponera 

lokalen för egen cateringverksamhet. Media (el, vatten, värme), sophantering 

och underhåll bekostas av högskolan. 

Riksrevisionen vill återigen fästa myndighetens uppmärksamhet på att 

hyresavtal med icke marknadsmässig hyra ur skattehänseende kan leda till 

förmånsbeskattning (RSV:s allmänna råd 2003:28).  

 

Rekommendation 

Teaterhögskolan bör vidta åtgärder för att säkerställa ett hyresavtal med 

marknadsmässig hyra. Riksrevisionen rekommenderar Teaterhögskolan 

att ta fram ett skriftligt underlag för beräkning av hyressättningen samt 

att nuvarande avtal sägs upp och att omförhandling sker. Alternativt kan 

en upphandling av entreprenör för restaurangverksamheten göras.  

 

 

Revisionsledare Karin Andersson har beslutat i detta ärende. Revisor 

Anna Nording har varit föredragande.  

 

 

Karin Andersson  Anna Nording 
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