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Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Revisionsrapport – Årsredovisning 2015
Riksrevisionen har granskat Kungliga Musikhögskolan i Stockholms (KMH:s)
årsredovisning, daterad 2016-02-17. Syftet har varit att bedöma om:
 årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
 den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
 resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
 ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
 huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen
om intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Dessa har dock inte påverkat revisionsberättelsens utformning.
Riksrevisionen önskar information senast 2016-05-16 med anledning av våra iakttagelser i
denna rapport.

1 Direktupphandling Projektledning
KMH har i samband med byggandet av nya Campus gjort inköp till väsentliga
belopp. Inköpen redovisas huvudsakligen som förbättringsutgifter på annans
fastighet och som övriga inventarier. Den totala budgeten för dessa kostnader uppgår
till ca 175 mnkr. Goda rutiner för inköp är avgörande för effektiviteten i
verksamheten, för att uppnå god hushållning med statens medel samt för att uppnå
det krav på affärsmässighet som ställs i lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU).
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Enligt LOU får direktupphandling endast tillämpas vid större inköp om det finns
synnerliga skäl. Bedömningen av vad som är synnerliga skäl är mycket restriktiv och
det är exempelvis inte tillåtet att använda direktupphandlingar på grund av tidsbrist
om brådskan beror på den upphandlande enheten.
Granskningen visar att inköp avseende projektledning har genomförts via
direktupphandling. Det framgår inte tydligt av KMH:s dokumentation att synnerliga
skäl för direktupphandling föreligger. I det kontrakt som finns mellan KMH och
aktuell leverantör framgår inte omfattningen av uppdraget. Leverantören har tom
2015-12-31 fakturerat KMH 10,8 mnkr.
Riksrevisionen bedömer att KMH:s bedömning att genomföra inköpet genom
direktupphandling istället för genom ett upphandlingsförfarande inte dokumenterats
tillräckligt väl. Genom att LOU inte har följts har KMH gjort avsteg från huvudprincipen
gällande affärsmässighet. Konsekvensen av att göra inköp utan föregående upphandling
är att myndigheten inte fullt utnyttjar de fördelar som uppkommer i en
konkurrenssituation. Kostnaderna, både för KMH och för staten som helhet, riskerar
därmed att bli högre än vad som vore fallet om upphandling genomförts.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar KMH att stärka planering för att tillförsäkra att LOU
efterlevs. Om synnerliga skäl föreligger bör avsteg från LOU motiven för avsteg tydligt
dokumenteras.

Ansvarig revisor Martin Wärnbring har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Ellen
Hansen har varit föredragande

Martin Wärnbring

Ellen Hansen

Kopia för kännedom:

Regeringen
Utbildningsdepartementet
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