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Revisionsrapport – Granskning av lönetillägg till
rektor för Högskolan i Borås
Som en del av arbetet med att granska Högskolan i Borås årsredovisning 2019 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 en iakttagelse från vår
granskning av högskolans personalkostnader där bland annat ersättningar till ledningen
ingår.
Vi vill att ni svarar på denna revisionsrapport senast 2020-05-22. Beskriv om och i så fall
vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelsen.

Högskolan har överträtt sin befogenhet vid beslut om lönetillägg
till rektor
En rektor ska anställas genom beslut av regeringen, vilket framgår av 2 kap. 8 §
Högskoleförordningen (1993:100). Det är regeringen som anställer rektorn och
bestämmer lön och andra anställningsvillkor. Rektor för Högskolan i Borås har rätt till
ersättning för styrkta hyreskostnader i Borås enligt regeringsbeslut om anställning.
Högsta möjliga ersättning motsvarar skälig hyra för en tvårumslägenhet i Borås.
Rektorn bor inte i en hyreslägenhet utan har köpt en egen bostad i Borås. Högskolan i
Borås har gjort bedömningen att högskolan har rätt att omvandla hyresersättningen till

ett personligt lönetillägg till rektor på 6 000 kr i månaden.

Bedömning
Vår bedömning är att Högskolan i Borås saknar möjlighet att ändra rektorns
anställningsvillkor och därmed har överträtt sin befogenhet. Det är regeringen som
beslutar om rektorns anställning och alla tillägg och förändringar av förmåner och
anställningsvillkor ska beslutas av regeringen som är rektorns arbetsgivare. Högskolan
kan därför inte omvandla hyresersättningen till ett personligt lönetillägg eller träffa
någon överenskommelse som reglerar anställningsvillkoren för rektorn.
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Vi har inte bedömt om utbetalat lönetillägg är skäligt eller rimligt, utan endast
konstaterat att detta inte är i enlighet med regeringens beslut.

Rekommendation
Vi rekommenderar Högskolan i Borås att vidta åtgärder för att säkerställa att ersättning
till rektor utbetalas i enlighet med de av regeringen beslutade villkoren alternativt göra
en hemställan till regeringen om ändrade villkor.

Ansvarig revisor Nerina Dzafic har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Klara Soma
har varit föredragande.

Nerina Dzafic

Klara Soma

Kopia för kännedom:
Regeringen
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Finansdepartementet, budgetavdelningen
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