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Kungliga Tekniska högskolans årsredovisning 
2011 
Riksrevisionen har granskat Kungliga Tekniska högskolans (KTH) 

årsredovisning, daterad 2012-02-20. Syftet har varit att bedöma om 

årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och 

avlämnandet av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på 

nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2012-06-18 med anledning 

av våra iakttagelser i denna rapport. 

Utbetalningar vid externa engagemang 
Enligt högskolelagen (1992:1934) ska i högskolornas uppgift ingå att 

samverka med det omgivande samhället och informera om sin 

verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 

högskolan kommer till nytta. Högskolornas samverkansaktiviteter styrs 

och regleras i hög utsträckning av kontrakterade åtaganden mellan 

högskolan och parterna som de samverkar med.  

Av anslagsförordningen (2011:223), framgår att en ”myndighet som 

tilldelats ett anslag har rätt att enligt gällande villkor och bestämmelser 

använda statens medel för de ändamål som anslaget avser”. KTH har i 

regleringsbrev tilldelats anslag till grundutbildning och forskning och 

forskarutbildning. En myndighet får inte enligt 

kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010), utan regeringens 

medgivande göra kapitalöverföring till självständiga rättssubjekt, bl.a. 

stiftelser.  

Relationen i ekonomiska mellanhavanden mellan högskolan och 

samverkansparter, bör vara affärsmässig. Vid upphandling av varor 

och tjänster bör avtal upprättas som verifierar inköpen och att 

betalningsvillkor görs enligt affärsmässiga principer.  

Riksrevisionen har vid granskningen funnit att KTH som ett led i 

samverkan med det omgivande samhället, under 2011 gjort 

utbetalningar till två stiftelser.  
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Till Stiftelsen Flemingsberg Science
1
 har KTH under 2011 utbetalat 

1 miljon kronor. KTH avser att utbetala ytterligare 0,5 miljoner kronor 

under vartdera året 2012 och 2013 för samverkan i stiftelsens 

verksamhet. Mellan stiftelsen och KTH finns inget upprättat avtal som 

reglerar detta åtagande.  

KTH har även under 2011 utbetalat 1 miljon kronor till Stockholm 

Science City Foundation/Vetenskapsstaden
2
. Ett avtal finns upprättat 

mellan KTH och stiftelsen. Enligt avtalet ska KTH årligen utbetala 

1 miljon kronor till stiftelsen. Det är dock oklart till vilka 

samverkansaktiviteter som utbetalningen avser. 

KTH:s utbetalningar till Stiftelsen Flemingsberg Science och 

Stockholm Science City Foundation/Vetenskapsstaden, har gjorts utan 

att högskolan visat att dessa är förenliga med anslagets ändamål eller 

efter medgivande från regeringen. De ekonomiska mellanhavandena 

har inte heller kunnat följas eller verifieras, att de gjorts enligt 

affärsmässiga principer. 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att KTH ansöker om regeringens 

medgivande för sitt engagemang i stiftelserna ovan samt för de 

åtaganden som gjorts om utbetalningar av medel till stiftelserna. Vid 

liknande engagemang i framtiden, bör KTH först ansöka om 

regeringens tillstånd. 

KTH bör även förbättra den interna styrningen och kontrollen 

avseende engagemang med externa samverkansparter genom att 

upprätta avtal och riktlinjer, som tydliggör och formaliserar grunderna 

för de ekonomiska mellanhavandena. De ekonomiska mellan- 

havandena bör vila på affärsmässiga grunder och högskolans grund för 

dessa bör tydliggöras.  

 

Ansvarig revisor Margaretha Edman Bojéus har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Outi Sjölund har varit föredragande.  

 

 

 

Margaretha Edman Bojéus   Outi Sjölund 

 

                                                 
1
 Stiftelsen Flemingsberg Science ska främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i 

Flemingsberg. Stiftare är Huddinge kommun, Botkyrka kommun och Stockholms Läns Landsting.  
2
 Stockholm Science City Foundation/Vetenskapsstaden är en stiftelse som grundades år 1990. Grundare 

och huvudmän är bl.a. Stockholms universitet, Karolinska institutet, Handelshögskolan, Stockholms läns 

landsting samt Stockholms Stad. Samverkan syftar bland annat till att föra samman forskning, näringsliv 
och samhälle och utveckla interdisciplinära verksamheter inom akademi, samhälle och industri. 
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Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Utbildningsdepartementet 

Finansdepartementet (budgetavdelningen)
 
 


