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Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00035 1.2.4.1 

Servicekontorets Personalekonomisk redovisning 2022 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner upprättat förslag till Personalekonomisk 

redovisning. 

Ärendet i sin helhet 

Servicenämndens Personalekonomiska redovisning är ett dokument som 

beskriver verksamheten ur ett personalekonomiskt perspektiv. Dokumentet 

innehåller nyckeltal som jämförs över tid för att se hur olika faktorer förändras. 

Redovisningen ska också fungera som vägvisare framåt och vara till hjälp när 

beslut tas om satsningar inom personalområdet. 

Vi kan konstatera att vi haft ett ovanligt stort antal rekryteringsärenden under 

2022. Vi ser fortsatt stora utmaningar med kompetensförsörjning, i synnerhet 

inom IT, mätning och VA har det varit mycket svårt. Våra medarbetare har 

flera gånger blivit headhuntade av andra arbetsgivare och då blivit erbjudna 

väsentligt högre lön. I nästa steg har vi haft uppenbara svårigheter att rekrytera 

och löneläget har då varit en försvårande faktor.  

Vi ser att förvaltningens verksamheter, likt övriga samhället, under året börjat 

återgå till ett normalläge efter pandemin. Sjukfrånvaron, likt tillfällig 

föräldrapenning för vård av barn, ligger fortsatt något högre än vanligt. 

Under 2022 har ledningsgruppen tillsammans med förvaltningens enheter 
fortsatt arbetet med Servicekontorets fyra kritiska framgångsfaktorer; 
”medarbetare”, ”ekonomi”, ”kunder” och ”process” som identifierats i 
ledningsgruppens strategiska arbete ROS (Resultatorienterad styrning). 

Beslutsunderlag 

1. Personalekonomisk redovisning 2022

Samverkan 

FSG 2023-03-16 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet, Personal- och förhandling



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 



LG: 2023-03-08 

FSG: 2023-03-16 

Beslutad på SN: 2023-XX-XX 

Fanny Johansson 
fanny.johansson2@boras.se 

RAPPORT 
Sida 

1(21) 

Datum 

2023-03-02 

Diarienummer SN 2023-00035 1.2.4.1 

Personalekonomisk 

redovisning 2022 

Servicekontoret 



Borås Stad 
Datum 

2023-03-02 
Sida 

2(21) 

Personalekonomisk redovisning 2022 Servicekontoret 

Inledning 

Servicekontorets personalekonomiska redovisning är ett dokument 

som beskriver verksamheten ur ett personalekonomiskt perspektiv. Vi 

jämför nyckeltal över tid för att se hur olika faktorer förändras. 

Redovisningen ska också fungera som vägvisare framåt och vara till 

hjälp när vi beslutar om satsningar inom personalområdet.   

Precis som tidigare år dubbelrapporterar vi i regel inte uppgifter som 

finns i andra styrdokument. Det gäller till exempel det som ingår i 

lönekartläggningen och inrapporteringarna till kommunens centrala 

personalekonomiska redovisning. För jämförelser med andra 

förvaltningar i Borås Stad och andra kommuner hänvisar vi till Borås 

Stads Personalekonomiska redovisning 2022. 

En viss statistisk felmarginal kan förekomma på grund av 

organisationsförändringar som gjorts de senaste åren. Exempelvis har 

Redovisningsservice och Intern stab (IT, teknisk- och logistisk 

utveckling och ekonomi för Servicekontoret) blivit en ny avdelning, 

Affärsstöd. 

SERVICEKONTORET 

Fanny Johansson 

HR-specialist 



Borås Stad 
Datum 

2023-03-02 
Sida 

3(21) 

Personalekonomisk redovisning 2022 Servicekontoret 

Innehållsförteckning 

Personalvolym .................................................................. 4 

Antal anställda ....................................................................................... 4 

Anställda fördelade efter kön och medelsysselsättningsgrad ............... 4 

Åldersstruktur ................................................................... 5 

Medelålder och åldersfördelning ........................................................... 5 

Personalplanering ............................................................ 7 

Personalomsättning ............................................................................... 7 

Personalplanering och framtida rekryteringsbehov ............................... 8 

Resursanvändning – arbetad tid och frånvaro .............. 9 

Arbetad tid och frånvaro ........................................................................ 9 

Övertid ................................................................................................... 9 

Sjukfrånvaro och rehabilitering .................................... 10 

Sjukfrånvaro ........................................................................................ 10 

Sjukfrånvaro, intervall .......................................................................... 11 

Rehabilitering ....................................................................................... 12 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och hälsa

 .......................................................................................... 13 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan .................................. 13 

Arbetsskador och tillbud ...................................................................... 15 

Hälsa och friskvård .............................................................................. 15 

Friskvårdsbidrag .................................................................................. 16 

Långtidsfrisk ........................................................................................ 16 

Långtidsfrisk 1 år ................................................................................. 17 

Andel långtidsfriska per avdelning ....................................................... 17 

Lönefrågor ....................................................................... 18 

Personalutveckling ......................................................... 19 

Personalkostnader ......................................................... 20 

Framåtblick...................................................................... 20 



Borås Stad 
Datum 

2023-03-02 
Sida 

4(21) 

Personalekonomisk redovisning 2022 Servicekontoret 

Personalvolym 

Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand månadsavlönade, 

alltså tillsvidareanställda och visstidsanställda. I de fall intermittent anställda 

(timavlönade) också ingår anges det. Siffrorna visar alltid förhållandena per den 

1 november, om inget annat anges. 

Antal anställda 

Tabell nr 1: Antalet anställda, antalet anställningar samt antalet årsarbetare 2017-2022 

Tillsvidare- 
anställda 

Visstids- 
anställda 

Totalt antal 
anställda 

Antal 
årsarbetare*) 

2017 324 53 377 319 

2018 345 52 397 339 

2019 347 46 393 342 

2020 368 33 401 363 

2021 361 27 388 355 

2022 362 37 399 354 

*) Årsarbetare är ett schablonmått där ett årsarbete motsvarar 1 700 årstimmar. Siffrorna för årsarbetare avser 

endast tillsvidareanställda. 

Antalet anställda uppgick den 1 november 2022 till totalt 399 stycken. Totalt 

sett är det en ökning jämfört med föregående år. Det är främst antalet 

visstidsanställda som ökat. Under året har vi haft pensionsavgångar men också 

fyra konverteringar enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) till 

tillsvidareanställningar. Det är 8 färre jämfört med år 2021 då det var 12 

konverteringar.  

I den mån vi kan försöker vi minska antalet timavlönade och vi månadsanställer 

när vi i förväg vet hur mycket ersättaren ska arbeta. Exempel på tillfällen då vi 

använder timavlönad personal kan vara vid idrottsevenemang, 

korttidssjukfrånvaro, för extra storstädningar inom lokalvården samt i 

huvudväxeln.  

Anställda fördelade efter kön och 
medelsysselsättningsgrad 

Tabell nr 2: Antal anställda fördelat efter kön och medelsysselsättningsgrad 

Kön Antal anställda Andel i % Medelsysselsättningsgrad 

Kvinnor 114 28,6 99,1 

Män 285 71,4 98,9 

Totalt 399 100 98,9 

Under 2022 kan vi, om vi tittar procentuellt, se en marginell ökning av andelen 

kvinnliga anställda. Ser vi till antalet har antalet kvinnliga anställda ökat med 

fem personer, jämfört med förgående år (antalet män har ökat med sex 

personer). Vi är en mansdominerad förvaltning och en bättre balans sett till kön 
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inom grupperna har en positiv inverkan åt båda håll. Vi arbetar därför i den 

mån vi kan med att få grupperna mer jämställda, även om det ibland kan vara 

svårt. Generellt sett finns det exempelvis inte många kvinnliga IT-tekniker, eller 

manliga assistenter. Vad gäller medelsysselsättningsgraden är den i princip 

oförändrad jämfört med år 2021 (år 2021: 98,6 %, år 2022: 98,9 %). Värt att 

nämna i sammanhanget är att detta till stor del förklaras av anställda med icke 

tidsbegränsade sjukersättningar, i några enstaka fall har även medarbetare av 

andra skäl valt att arbeta deltid. Med en sysselsättningsgrad på 98,9 % kan vi 

emellertid konstatera att majoriteten av våra medarbetare arbetar heltid.   

Åldersstruktur 

 Medelålder och åldersfördelning  

Servicekontoret har liksom flera andra förvaltningar inom Borås Stad en sned 

åldersfördelning. Variationen är relativt liten från år till år. År 2022 var 

medelåldern på Servicekontoret 48 år för tillsvidareanställd och visstidsanställd 

personal (2021: 48,4 år). Totalt sett kan medelåldern på Servicekontoret 

betraktas som hög eller mycket hög.  

Bland tillsvidareanställd personal var medelåldern 49 år och bland 

visstidsanställd personal 38,1 år för år 2022. Det är följaktligen en skillnad i 

medelålder bland tillsvidareanställd personal och visstidsanställd personal.  

Servicekontoret hade totalt 399 anställda (den 1 nov 2022) 

Antal tillsvidareanställda: 362 st. 
Antal visstidsanställda: 37 st.  

Av tillsvidare- och visstidsanställda var 114 st. (28,6 %) 
kvinnor och 285 st. (71,4 %) män  

Medelsysselsättningsgrad var 98,9 % 
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Diagram nr 1: Åldersfördelning 2021-2022 

Likt förgående år kan vi, i ovanstående diagram, se att ett generationsskifte 

pågår på Servicekontoret och kommer så att fortsätta flera år framåt. Vid 

nyanställningar anställs ofta medarbetare i de yngre åldersgrupperna. Värt att 

poängtera är att hela 35 % av våra medarbetare tillhör åldersgruppen 50-59 år. 

Vi har vid flera tillfällen sett att man börjar sin yrkesmässiga karriär hos oss och 

sedan går vidare i flera år, för att sedan komma tillbaka och avsluta sin 

yrkeskarriär hos oss. 

Av personalen på Servicekontoret är 21 % över 60 år och kommer att gå i 

pension inom ett par år. Vi har tidigare år uppmärksammat att 

pensionssystemet är flexibelt och det gör det svårt för oss att beräkna hur 

många som kommer att gå i pension per år framöver. På grund av att vi har 

varierande verksamheter på förvaltningen har vi sett att vissa väljer att sluta 

arbeta före 65 års ålder och att vissa vill arbeta kvar något år efter att de fyllt 65 

år. Så har det varit även under år 2022.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99

A
n

ta
l

Åldersintervall

Åldersfördelning 2021, 2022

2021

2022
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beräkna hur många som kommer att gå i pension inom det 
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Personalplanering 

Vi arbetar aktivt med personalplanering. Vi försöker att vara flexibla och låna ut 

vår personal mellan avdelningarna vid behov. Vid upp- eller nedgångar i 

verksamheten försöker vi snabbt anpassa vår personalstyrka efter behov på 

bästa sätt, till exempel genom kompetensutveckling eller intern omflyttning. 

Detta gäller även om man behöver byta arbetsuppgifter på grund av 

rehabiliteringsskäl (se mer under kap. 5). 

Vi strävar efter en så bred kompetens som möjligt hos våra medarbetare, vilket 

ökar flexibiliteten i de uppdrag vi kan ta på oss. Vi satsar därför mycket på 

kompetensutveckling för vår personal. Som ett exempel använder vi oss av en 

databas för dokumentation över vilka kurser och utbildningar våra medarbetare 

har genomgått. På så sätt får vi en bra överblick över vilken kompetens som 

finns hos våra medarbetare. Vi kontrollerar även fortlöpande vilka lagstadgade 

utbildningar och övriga grundläggande utbildningar som behöver uppdateras. 

För chefer i Borås Stad finns ett särskilt utbildningsprogram, som sträcker sig 

över flera år. Vi anordnar även interna chefsutbildningar inom Servicekontoret, 

exempelvis workshop gällande löneöversynsprocessen. 

Under året har vi lagt märke till att det blivit betydligt svårare att rekrytera 

medarbetare inom vissa yrkesgrupper. Befattningar inom IT är ett exempel. Där 

har flera medarbetare blivit headhuntade till andra arbetsgivare och vi har stora 

problem med att ersätta den kompetensen. Även inom VA har vi haft stora 

utmaningar att rekrytera nya medarbetare och i synnerhet att rekrytera erfarna 

medarbetare.  

En planeringsfråga vi arbetar löpande med är konverterings- och 

företrädesregler enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). All anställningstid i 

Borås Stad räknas, vilket betyder att även om en medarbetare inte har varit 

anställd länge på Servicekontoret kan hon/han ha varit det på andra 

förvaltningar inom Borås Stad. Vi för därför dokumentation över antal 

anställningsdagar för våra visstidsanställda medarbetare.  

Personalomsättning 

Tabell nr 3: underlag för uträkning av personalomsättning (tillsvidareanställda) 
2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

Andel som börjat (%) 10 4 4 2 6 

Andel som slutat (%) 5 6 6 8 9 

Nettoförändring (%) + 5 - 2 - 2 - 6 -3

(d.v.s. andel som börjat minus andel  

som slutar)  

Personalomsättningen för år 2022 var -3 %. Vi kan se att det är en större andel 

som slutat än som har börjat. När en person säger upp sig eller slutar gör vi 

alltid en bedömning för hur det ser ut för enheten och förvaltningen för att på 

så sätt kartlägga hur behovet ser ut av att ersätta med en ny person. Vi vill dock 
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påpeka att det finns olika kodning kring att avsluta en anställning och det kan 

göra att siffrorna ovan är något osäkra.  

 Personalplanering och framtida rekryteringsbehov  

Som vi tidigare redovisat är åldersfördelningen bland medarbetarna ojämn. Det 

finns fler äldre (>45 år) än yngre (<30 år). Många kommer att gå i pension 

under de närmaste åren och vi har redan på vissa avdelningar kunnat se att en 

generationsväxling har ägt rum, till exempel i vår fordonsverkstad, där största 

delen av medarbetarna numera är yngre. Som vi tidigare har nämnt, kommer vi 

framöver se att fler medarbetare, särskilt bland de yngre, väljer att sluta på 

grund av andra skäl då det blir allt vanligare att man byter arbetsgivare mer 

frekvent. I dagens samhälle ser många det som en möjlighet att både utvecklas 

samt att kunna påverka sin löneutveckling positivt. 

Vi påverkas även av det som händer i omvärlden, både konjunkturmässigt och 

organisationsmässigt i Borås Stad. Det är flera faktorer att ta hänsyn till och vi 

arbetar aktivt med att bevaka vår omvärld, till exempel när det gäller löner. Det 

här är en mycket viktig uppgift då vi sett svårigheter med att rekrytera erfaren 

personal, t.ex. inom IT och VA. Vi anser inte att en kommun ska vara 

löneledande eller ligga i jämn nivå med dem vi konkurrerar om medarbetare 

med. Däremot ser vi att skillnaderna inte kan vara för stora för då kommer vi 

inte att kunna bemanna för våra uppdrag.   

 

År 2022 har varit ett år med ett betydligt fler rekryteringar än vanligt. Under 

året hade vi 43 rekryteringsärenden (jmf 2021: 19 ärenden, 2020: 13 ärenden). 

Bland dessa rekryteringsärenden innebar ett flertal att vi behövde rekrytera fler 

än en person till tjänsten, som till exempel när vi rekryterade 

fastighetstekniker/skötare och rörläggare. Sju av ärendena har avslutats utan att 

rekrytering har genomförts. I tre av de fallen är orsaken till det att ingen av dem 

som sökt har matchat kravprofilen. I de andra fallen rör det sig om att man valt 

att flytta fram annonsering i avvaktan på andra faktorer. Det har varit elva 

chefsrekryteringar under året, där fem av dem är kopplade till pensioneringar. I 

två av fallen har chefsrekryteringarna tillsatts med interna sökanden.  

 

Vi ser att rörläggare, mätningsingenjör och enhetschef på Dataservice har varit 

mycket svårrekryterade och att de rekryteringarna har dragit ut på tiden. I vissa 

fall har vi valt att avsluta rekryteringen utan att tillsättning är gjord och sedan 

försökt rekrytera igen efter ett uppehåll. Förhållandet mellan antal ansökningar 

och antal kandidater uttagna till intervju visar att även om det varit många 

ansökningar är det ändå relativt få kandidater som vi bedömt matchar 

kravprofilen och som vi då också har kallat till intervju. Summerat har 25 av de 

43 rekryteringsärendena avslutats med att tillsättning är gjord. 

 

Utöver de 43 rekryteringsärenden som nämnts ovan har vi även genomfört 

rekryteringar för kortare tidsbegränsade anställningar. Dessa finns inte nämnda i 

statistiken ovan, men är dock rekryteringar som krävt både tid och arbete.  
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Vi arbetar sedan flera år tillbaka med rekryteringsverktyget Garuda för att 

rekrytera kompetensbaserat och strukturerat samt för att motverka alla former 

av diskriminering i rekryteringsprocessen. Under 2022 har alla rekryteringar 

gjorts enligt Garuda, bortsett från rekrytering av säsongsanställd personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resursanvändning – arbetad tid och frånvaro  

Nedan följer en redovisning av arbetad tid, frånvaro, övertid och mertid.  

 Arbetad tid och frånvaro 

 

Vi kan se att den totala frånvaron har ökat något. Vi kan se att det till stor del 

beror på en ökning av tillfällig föräldrapenning (vård av barn) samt 

sjukfrånvaro. Vi kan se att männen ökat sitt uttag av tillfällig föräldrapenning 

(vård av barn) under 2022 jämfört med 2020 och 2021.  

 

 Övertid 

Tabell nr 5: övertid inom och utom beredskap 2020-2022 

 2020 2021 2022 

Övertid inom beredskap 3 337 4 410 6209 

Övertid utom beredskap 7 563 8 311 11 330 

Övertid totalt 10 900 12 721 17539 

 

I ovanstående tabell kan vi se att den totala övertiden ökat under 2022 i 

jämförelse med 2021. Servicekontoret ska vara aktiva vid extraordinära och 

oförutsedda händelser och en garant för att resurser med tillräcklig kompetens 

kan mobiliseras med mycket kort varsel vid behov. För att utföra vårt uppdrag 

Tabell nr 4: arbetad tid och frånvaro, i timmar 2021-2022 

 
2021 2022 

Planerad tid  785 190 801 917 

Frånvaro (inkl. t.ex. sjukfrånvaro, studie- och föräldraledighet) -177 134 -183 256 

Övertid/mertid/fyllnadstid -14 569 -16 507 

Verklig arbetad tid 593 487 602 154 

Observera att ”verklig arbetad tid” inte ska blandas ihop med debiterbar tid. 

 I ”verklig arbetad tid” ingår också tid för till exempel utbildningar,  

arbetsplatsträffar, informationsmöten och vård av maskiner och utrustning. 

 
Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i 
alla steg och vi använder oss av Garudas verktyg för en 
kompetensbaserad och strukturerad rekrytering 
 

Under 2022 hade vi 43 rekryteringsärenden 
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har vi alltid någon form av beredskapsorganisation dygnet runt under hela året. 

Beredskapsuppdrag finns för fastighet, vatten och avlopp, IT och 

vinterväghållning.  

Vi ser att under 2022 har den totala övertiden ökat, både övertiden inom och 

utom beredskap. Periodvis har sjukfrånvaron varit hög vilket lett till att övriga 

medarbetare behövt gå in och täcka upp för att klara ordinarie uppdrag. 

Sjukfrånvaro och rehabilitering 

Nedan redovisas antal sjukfrånvarodagar inklusive sjukersättning under 

årsperioden 1 januari – 31 december 2022 för all tillsvidare- och visstidsanställd 

personal. Precis som förut redovisas sjukfrånvaron i kalendersjukdagar. En 

sjukdag räknas alltså som en sjukdag oavsett omfattningen på sjukskrivningen. 

Med i statistiken är även de med som har icke-tidsbegränsade sjukersättningar 

efter beslut av Försäkringskassan.  

 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron på Servicekontoret uppgår till 6,4 % (för kvinnor 6,78 % och för 

män 6,24 %).  Det är en marginell ökning mot förgående år då den totala 

sjukfrånvaron för Servicekontoret var 6,1 %. Borås Stads totala sjukfrånvaro 

uppgick 2022 till 8,38 % (för kvinnor 9,03 % och för män 6,50 %). 

Anledningarna till de uppkomna sjukskrivningarna är flera, några exempel är 

ångest- och depressionsrelaterade sjukdomar, men det kan också handla om 

hjärtproblem, förslitningsskador och långa rehabiliteringsperioder i samband 

med sjukdom. När det gäller de långa sjukfallen är det främst sjukdomar där vi 

har svårt att på förhand bedöma vad konsekvensen blir och hur lång 

sjukskrivningsperioden kommer att bli. Det arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsansvaret ligger alltid på arbetsgivaren, oavsett anledning till 

sjukskrivningen.  

Tabell nr 6: sjukfrånvaro år 2017-2022 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sjukfrånvaro 4,6 4,6 4,7 6,4 6,1 6,4 

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning, 

angivet i % 

En viss sjukfrånvaro kommer alltid att finnas, men det gäller att noga analysera 

den för att hitta eventuella samband mellan arbetsmiljöfaktorer, kopplingar till 

åldersstruktur eller annat som kan påverka. Ett annat begrepp att ta hänsyn till 

är ”optimal sjuknivå”, alltså en rimlig nivå (man brukar tala om 2-4 %). En ”för 

låg” sjukfrånvaro skulle kunna vara tecken på att medarbetarna går till arbetet 

trots att de egentligen är sjuka. 
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En annan sak som är viktig i sammanhanget är att försöka få en sjukskriven 

medarbetare i arbete så fort det är möjligt med hänsyn tagen till 

sjukdomsbesvären. Detta kan vara svårt, inte bara på grund av diagnosen utan 

även på grund av att våra möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna är 

begränsade. 

 

 Sjukfrånvaro, intervall 

 
Diagram nr 2: Sjukfrånvaro i antal sjukdagar, dagar i intervall 2021, 2022 
 

 

 

Ovanstående diagram visar sjukfrånvaro i antal sjukdagar fördelat i intervall (år 

2021, 2022). Som vi presenterat tidigare är den totala sjukfrånvaron för  

år 2022 6,4 %. Vi kan se att små skillnader finns mellan åren 2021 och 2022, 

exempelvis har antalet sjukdagar i intervallet 1-14 dagar ökat något medan 

sjukdagar i intervallet 60+ dagar minskat något.   

 

Diagram nr 3: Antal sjukdagar per ålderskategori 2022

 
 

I ovanstående diagram ser vi antalet sjukdagar fördelat på ålderskategori. Vi ser 

att åldersgruppen 50-59 år är den grupp med störst andel korttidsfrånvaro (1-14 
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dagar). Likt 2021 är det är också åldersgrupp 50-59 år som har störst andel 

långtidssjukfrånvaro (60+ dagar).  

Tabell nr 7: Antal sjukdagar per yrkeskategori, intervall 2022 

Yrkeskategori 0-1
dgr

1-14
dgr

14-28
dgr

28-60
dgr

60+ 
dgr 

Totalt 

Chefer 4 56 0 31 72 162 

Handläggare blandat 5 170 0 48 283 506 

Administratörer blandat 20 357 96 79 517 1069 

Tekniker kval ej IT 4 62 0 0 0 66 

Tekniker övr ej IT 6 280 30 35 122 473 

Kvalificerade IT-yrken 3 63 0 0 430 496 

IT-tekniker 3 62 0 0 254 319 

Anläggare blandat 16 286 41 190 557 1090 

Park-anläggnarb 23 332 17 0 365 737 

Park/idrplatsarb 6 137 21 53 223 440 

Hantverkare 7 197 42 92 566 904 

Fordonsförare blandat 15 340 62 45 147 609 

Fordonsmekaniker 3 57 19 0 0 79 

Verkstadmekaniker 6 135 0 0 237 378 

Lokalvårdare 4 191 32 0 247 474 

Måltidspersonal inkl kock 3 85 47 0 0 135 

Förrådsarb 1 31 0 0 365 397 

Kontorsvaktm och tryckare 4 28 0 0 0 32 

Totalt 197 4290 621 956 6618 12682 

Ovanstående diagram visar antalet sjukdagar per yrkeskategori för år 2022. Vi 

kan se att de yrkeskategorierna med flest andel 60+ sjukdagar är 

administratörer, handläggare samt hantverkare. Bland de yrkeskategorier med 

högst andel korttidsfrånvaro finner vi administratörer tillsammans med park-

anläggningsarbetare och fordonsförare.  

 Rehabilitering  

Under år 2022 tillkom 46 stycken nya rehabiliteringsärenden (9 kvinnor och 37 

män). Många rehabiliteringsärenden är svåra för oss som arbetsgivare att 

förebygga och det tar ofta lång tid att bli helt frisk. Det kan röra sig om ångest- 

och depressionsrelaterade sjukdomar eller hjärtproblem. Rehabiliteringsärenden 

skiljer sig åt från person till person och det är därför svårt för oss att på förhand 

veta hur lång en sjukskrivning blir.  

Under år 2022 avslutades totalt 31 stycken rehabiliteringsärenden (3 kvinnor 

och 28 män) och när året var slut fanns det 32 pågående fall (6 kvinnor och 26 

män). Likt förgående år är det männen som dominerar rehabiliteringsstatistiken, 

dock är det värt att poängtera att vi är en mansdominerad förvaltning.  
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Chefer på Servicekontoret arbetar aktivt med sjukskrivningarna och 

rehabiliteringsärendena tillsammans med HR-funktionen. Som vi tidigare nämnt 

är sjukfrånvaron för år 2022 6,4 % och den siffran ska ses i förhållande till 

coronapandemin. HR-funktionen tar också fram sjukstatistik en gång i 

månaden, och tittar då på hur det sett ut den senaste månaden och även på hur 

det sett ut ett år tillbaka. Vid behov tar HR-funktionen kontakt med chefen för 

att se om det t.ex. behövs insatser av något slag.  

Det är chefen som är ansvarig för rehabiliteringsärendet, även om HR-

specialisten kan bidra med värdefull expertkunskap och rådgivning inom 

området. HR-specialisten kan till exempel vara behjälplig med att tolka de 

arbetsrättsliga reglerna i samband med rehabiliteringen, eller med att medverka 

på rehabiliteringsmöten med Försäkringskassan, Företagshälsovården och 

Vårdcentralen. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och 
hälsa  

I begreppet arbetsmiljö ingår allt som har med vår miljö i arbetet att göra, både 

fysiskt och psykosocialt. Här ingår också de hälsostrategiska frågorna och det 

som man normalt kallar för friskvård. Det är alltså ett mycket vitt begrepp.  

Ledningsgruppen har tagit upp frågor om hälsa, hälsoutveckling och friskvård 

vid ett flertal ledningsgruppsmöten under året. Ett syfte har varit att tydliggöra 

vad vi satsar på, varför vi gör det och vad vi räknar med att vinsterna ska vara 

med en viss satsning. 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan  

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka kring arbetsmiljön på olika sätt. Vi 

har därför fortsatt att arbeta efter FAS-05-avtalet (Förnyelse-Arbetsmiljö-

Samverkan) under 2022. Vi har olika former för samverkan på olika nivåer i 

förvaltningen, Förvaltningens samverkansgrupp (FSG), arbetsplatsträffar (APT) 

och medarbetarsamtal. Vi har också informella dialoger och även förhandlingar 

enligt MBL med de fackliga organisationerna när det exempelvis gäller 

omorganisationer och individärenden. 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har sammanträtt elva gånger under det 

gångna året. Vi har en fast dagordning för FSG och varje part har möjlighet att 

lyfta frågor i forumet. Vi har diskuterat punkter som ekonomi, kvalitet och 

miljö, rekryteringar, arbetsskador, tillbud och olyckor. FSG fungerar också som 

skyddskommitté och här ges bland annat information om inplanerade 

skyddsronder och anmälda skyddsombud.   

Sjukfrånvaron uppgick under 2022 till 6,4 % 
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Alla FSG-protokoll skickas till medarbetarna antingen via e-post eller via 

brevpost. Protokollet anslås också på förvaltningens anslagstavla. Frågor som 

rör enskilda personärenden förhandlas alltid separat, dessa tas aldrig i FSG.  

Under våren 2022 bildades en grupp bestående av Visions skyddsombud, 

Kommunals huvudskyddsombud samt avdelningschefen, tillika HR-chef, för 

Personal- och Kontorsservice. Temat för gruppens arbete var ”Samverkan” och 

ett PM sammanställdes med ett antal punkter att arbeta vidare med, förutom 

själva samverkansfrågan, t.ex. ledarskap, anställningsförhållandet och 

arbetsplatsträffar.  

På arbetsplatsträffarna samverkar anställda och arbetsledning. Även här har vi 

en fast dagordning och det ligger stort fokus på utveckling, planering och 

uppföljning av arbetet. Många av de här frågorna tas också upp på ett naturligt 

sätt i det dagliga arbetet, verksamhetsplanering för arbetsgrupperna är ett 

exempel på det. Vid vissa tillfällen har chefen behov av stöd i samband med 

APT och under 2022 har HR-specialisterna medverkat vid några APT-möten.  

Det individuella medarbetarsamtalet (tidigare benämnt som utvecklingssamtal) 

har som övergripande mål att bidra till att det blir bättre resultat i 

verksamheten. Här går man igenom verksamhetens mål, vilken väg man ska gå 

för att uppnå dem och på vilket sätt medarbetaren bidrar till det. Man tar också 

upp utbildningsbehov och hur det fungerar i det dagliga arbetet.  

I lönesamtalet, som är en del av löneöversynsprocessen, handlar det istället om 

att se hur väl medarbetaren nått upp till de mål man tidigare har satt upp och 

bedömningen görs utifrån lönekriterier. Lönekriterierna är gemensamma för 

hela Borås Stad och diskuteras på respektive APT för att göra tillämpningar av 

lönekriterierna för arbetsgruppen.  

Sedan januari 2017 sker uppföljningen av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) 

i verksamhets- och uppföljningssystemet Stratsys SAM. Syftet med 

användningen av systemet är att cheferna på ett tydligare sätt kan arbeta efter 

SAM-kalendern som finns i Borås Stad. Stratsys SAM fungerar dels som ett 

hjälpmedel för cheferna men också som ett uppföljningssystem. Genom att 

cheferna rapporterar i Stratsys SAM kan HR-funktionen kontrollera att vi följer 

Borås Stads rutiner kring vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Systemet är 

transparent och såväl övriga förvaltningar i Borås Stad som fackliga företrädare 

har möjlighet att ta del av informationen som finns i systemet. Det finns inga 

personuppgifter eller sekretessbelagd information i systemet utan dessa 

uppgifter, kopplade till arbetsmiljöarbetet, sparas på annan säker plats. 

SAM-kalendern innebär många aktiviteter under året och för att underlätta 

chefernas systematiska arbetsmiljöarbete har HR tillsammans med 

kommunikatören på förvaltningen tagit fram material till cheferna. Materialet 

består av digitala presentationer, en för varje månad, och utgår ifrån de 

aktiviteter som finns i SAM-kalendern. Innehållet i presentationerna bygger på 

information från Borås Stads hemsida och gör aktiviteterna i SAM-kalendern 

mer användarvänligt. Responsen från cheferna har varit mycket positiv.  
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 Arbetsskador och tillbud 

Totalt har elva stycken arbetsskador och nio tillbud anmälts under 2022. När 

man studerar föregående års arbetsskador och tillbud kan man se att de dels 

berott på den mänskliga faktorn men även på fel på maskiner. Alla arbetsskador 

och tillbud ska rapporteras till FSG, som också är förvaltningens 

skyddskommitté. Allvarliga händelser ska dessutom anmälas till 

Arbetsmiljöverket.  

Vi ser en problematik i att arbetsskador och tillbud inte anmäls i tillräcklig 

utsträckning. Vi utbildar därför våra chefer inom arbetsmiljöområdet samt 

skriver påminnelser om att anmäla tillbud och arbetsskador i t.ex. vår 

personaltidning ViPS (Vi på Servicekontoret). 

Hälsa och friskvård 

Borås Stad erbjuder en rad olika förmåner till anställda, en populär förmån är 

möjligheten till fritt inträde till kommunens bad- och friluftsanläggningar och 

friskvårdsbidrag på motionsaktiviteter.  

Vi har en friskvårdsgrupp på förvaltningen och den anordnar flera 

trivselfrämjande aktiviteter för de anställda. Gruppen firade 25 år under 2019. 

Medlemmarna i gruppen är även instruktörer i hjärt- och 

lungräddningsutbildningarna. Syftet med Servicekontorets friskvårdsaktiviteter 

är att medarbetare från olika verksamheter kan träffas och lära känna varandra, 

något som vi tror ökar trivseln i stort. Aktiviteterna är ofta fullbokade och 

mycket populära.  

Tabell nr 8: Översikt över genomförda 
friskvårdsaktiviteter 2022  

Aktivitet Datum 

Påskpyssel: ulltovning 29 mars 

Påskbowling 8 april 

Luftgevärsskytte 20 april 

Golf 23 maj 

Femkamp på Rya åsar 1 juni 

Paintball 17 augusti 

Andningsträning 31 augusti 

Gokart 6 september 

Buaskogen 28 september 

Fritt måleri i akryl 19 oktober 

Matlagning 27 oktober 

Tovningskväll 23 november 

Trivselkväll 6 december 

Julbowling 9 december 
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Ovan redovisas de aktiviteter som Friskvårdsgruppen arrangerat under 2022. 

Styrkan i friskvårdsaktiviteterna är den varierande typen av aktiviteter, där ”alla” 

kan hitta något som intresserar dem. 

 

 Friskvårdsbidrag  

Som anställd i Borås Stad kan man utnyttja ett friskvårdsbidrag. Bidraget gäller 

vid motionsaktiviteter och massage och uppgår till 2 000 kronor per år. Nytt för 

2022 är att man inte längre behöver betala halva totalbeloppet själv, om man 

exempelvis går på en massage som kostar 500 kronor utgår alltså ett 

friskvårdsbidrag på 500 kronor. Nedan redovisas utbetalningar av 

friskvårdsbidrag samt antalet anställda som tagit ut friskvårdsbidrag vid 

förvaltningen under de senaste tre åren.  

 
 
Som vi kan se i tabellen ovan har antalet personer som utnyttjat 

friskvårdsbidraget under 2022 ökat jämfört med både 2020 och 2021. Ökningen  

är sannolikt kopplad till de borttagna pandemirestriktionerna, men det faktum 

att medarbetarna inte längre behöver betala halva beloppet (upp till 2000 kr) 

själva kan även det haft en positiv effekt för nyttjandegraden av 

friskvårdsbidraget.  

 
 
Ovan visas utbetalningar i friskvårdsbidrag för förvaltningen för år 2020-2022. 

Även här ser vi en ökning av utbetalt friskvårdsbidrag under 2022 som 

sannolikt är kopplad till borttagna restriktioner och att arbetsgivaren står för 

hela beloppet upp till 2000 kronor. 

 

 Långtidsfrisk  

I Borås Stad har man sedan några år tillbaka börjat titta på ett nyckeltal som 

heter långtidsfrisk. En långtidsfrisk person är en person som inte har tagit ut 

någon sjukdag på antingen ett eller två år (definitionerna varierar). Syftet med 

införandet av detta nyckeltal är att fokusera på det friska; vilka är det som är 

friska och vad är det de gör för att inte bli sjuka? År 2014 var första året som vi 

på Servicekontoret redovisade detta nyckeltal i vårt personalbokslut. 

Tabell nr 9: översikt antalet medarbetare som utnyttjat friskvårdsbidraget under 2020-2022 

 
2020 2021 2022 

Antalet medarbetare som 
utnyttjat friskvårdsbidraget 

157 133 199 

Tabell nr 10: Totalt utbetalt i friskvårdsbidrag (kronor) under 2020-2022 

 2020 2021 2022 

Totalt utbetalt i 
friskvårdsbidrag (kronor) 

223 522 205 481 341 769 
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Observera att det finns en viss felmarginal i statistiken dels på grund av att vissa 

medarbetare går till arbetet även när de är sjuka och dels på grund av att vissa 

medarbetare väljer att ta ut flexledighet, semester eller liknande vid sjukdom.  

Långtidsfrisk 1 år 

Tabell nr 11: Översikt över långtidsfrisk 1 år, 2022 

Totalt 
antal 

personer 

Antal 
långtidsfriska 

personer 

Andel 
långtidsfriska 
personer i % 

2022 

Andel 
långtidsfriska 
personer i % 

2021 

Män 243 79 29,4% 34 % 

Kvinnor 102 30 32,5 % 36 % 

Totalt 345 109 31,5 % 35 % 

Andelen långtidsfriska personer (ett år) uppgår till 31,5 % av de anställda vid 

Servicekontoret. Det är minskning på 3,5 % jämfört med år 2021.  

 Andel långtidsfriska per avdelning  

Nedanstående tabell visar andel långtidsfriska per avdelning. Vi har här valt att 

fokusera på de som har varit långtidsfriska 1 år. 

Tabell nr 12: Andel långtidsfriska (1 år) per yrkeskategori 2022 

Yrkeskategori Totalt Sjukfrånvaro 
Ingen 

sjukfrånvaro 

Chefer 33 36 % 64 % 

Handläggare blandat 30 63 % 37 % 

Administratörer blandat 35 74 % 26 % 

Tekniker kval ej IT 9 67 % 33 % 

Tekniker övr ej IT 31 71 % 29 % 

Kvalificerade IT-yrken 33 48 % 52 % 

IT-tekniker 11 64 % 36 % 

Anläggare blandat 35 77 % 23 % 

Park-anläggnarb 10 70 % 30 % 

Park/idrplatsarb 20 80 % 20 % 

Hantverkare 13 92 % 8 % 

Fordonsförare blandat 24 83 % 17 % 

Fordonsmekaniker 9 67 % 33 % 

Verkstadmekaniker 7 100 % 0 % 

Lokalvårdare 27 70 % 30 % 

Måltidspersonal inkl kock 7 71 % 29 % 

Förrådsarb 5 100 % 0 % 

Kontorsvaktm och tryckare 4 100 % 0 % 

Totalt 343 74 % 26 % 

Tabellen ovan, som anger andel långtidsfriska per yrkeskategori, visar på stora 

skillnader i fördelningen mellan yrkeskategorier. Yrkeskategorin chefer har, följt 
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av kategorin kvalificerade IT-yrken, den största andelen långtidsfriska. Att dessa 

yrkeskategorier har störst andel långtidsfriska kan bero att många 

arbetsuppgifter är av administrativ art och kan utföras även vid lättare sjukdom 

såsom en lättare förkylning.  

Yrkeskategorierna verkstadsmekaniker tillsammans med förrådsarbetare samt 

kontorsvaktmästare och tryckare har den lägsta andelen långtidsfriska. En 

anledning kan vara corona-pandemin och restriktionerna som följt med den. 

Majoriteten av medarbetarna inom dessa yrkeskategorier har arbetsuppgifter 

som inte kan utföras hemifrån och trots kanske lättare symptom har man då 

behövt sjukanmäla sig.  

Vi vill dock påminna om att statistiken kan vara missvisande då det finns 

medarbetare som arbetar trots att de är sjuka. De olika tekniska lösningarna för 

arbete hemifrån har sannolikt bidragit till att de som har haft möjlighet har 

arbetat hemifrån åtminstone en del av dagen, när de varit lindrigt sjuka. Det 

finns också medarbetare som tar ut flexledighet eller semester istället för 

sjukfrånvaro. 

Lönefrågor 

För dessa frågor hänvisas till 2022 års lönekartläggning samt 2022 års chefs-

lönekartläggning. Kartläggningarna innehåller bland annat statistikjämförelser 

och omvärldsbevakningar. Dessa ligger till grund i vårt arbete med 

löneöversynen. Det är utifrån dessa utredningar som ledningsgruppen beslutar 

om vilka satsningar (fördelning av utrymmet) som vi ser nödvändiga att 

genomföra på Servicekontoret.  

Centralt i Borås Stad görs en lönekartläggning och en arbetsvärdering för de 

olika yrkesgrupperna som finns i kommunen. Arbetsvärderingen resulterade i så 

kallade särskilda satsningar på de yrken där värderingen visar att lönen är för låg 

(på gruppnivå) i förhållande till de krav som ställs. Här jämfördes yrkesgrupper 

med varandra (i den mån det anses möjligt), något som en enskild förvaltning 

har svårt att göra.  

För Kommunals avtalsområde var utrymmet för år 2022, 380 kronor per 

person. Hela utrymmet gick ut till arbetsledarna. Eventuella extrasatsningar togs 

utöver det tänkta utrymmet för att göra utvalda satsningar inom avtalsområdet. 

För AKV (Vision, Ledarna och Akademiker SSR) och SACO-förbunden var 

avtalet sifferlöst men förvaltningen beslutade utifrån ekonomistyrning att 

utrymmet var 2,3 % per person.  

På Servicekontoret genomfördes extrasatsningar på ett antal yrkesgrupper 

utifrån vår egen lönekartläggning. Under 2022 års löneöversyn gjordes 

gruppsatsningar på grafiska formgivare, anläggningsarbetare blandat 

(anläggningsarbetare, VA/rörläggare), hantverkare, lönekonsulter, 

nätverkstekniker och nischad spetskompetens inom Dataservice.  

Det gjordes även vissa satsningar för att lönemässigt lyfta yngre medarbetare 

inom olika yrkesområden på förvaltningen. Inga individgarantier fanns under 
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2022 års löneöversyn, utan lönen har fördelats individuellt och differentierat, 

utifrån Borås Stads lönekriterier. 

Personalutveckling 

Att ha rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tidpunkt ställer 

stora krav både på förvaltningen och på de enskilda medarbetarna. Vi satsar på 

kompetensutveckling på olika sätt, kopplat till de uppdrag som vi har. Vi strävar 

efter att hela tiden utgå från de utvecklingsbehov som finns i verksamheten. 

Mycket av kompetensutvecklingen sker genom lärande i det dagliga arbetet, 

men för vissa arbetsuppgifter finns lagstadgade krav på att medarbetaren har en 

viss utbildning (exempelvis utbildning i arbete på väg eller heta arbeten.) Det 

dyker också upp nya krav på utbildningar för att få utföra vissa arbetsuppgifter 

och/eller att vi får nya uppdrag som gör att vi behöver utöka kompetensen och 

hela tiden hålla vår personal á jour.  

I vissa delar av organisationen kan förutsättningarna inom verksamhetsområdet 

förändras snabbt, något som ställer höga krav på kompetensförsörjning. 

Avdelningar som påverkas särskilt är inom Dataservice och Entreprenad. 

Generellt förändras förutsättningarna av andra skäl också i form av vilken 

personalomsättning det är och vilka uppdrag förvaltningen har.  

De olika avdelningarna och enheterna har därför historiskt sett arbetat med 

intern kompetensförsörjning på olika sätt.  

 Personalutveckling 

Under år 2022 har det genomförts fler utbildningar i fysisk form, men vi kan 

också se att flera utbildningar med fördel kvarstår i digital form. I oktober 

genomfördes det årliga Ledarutvecklingsseminariet som för 2022 var förlagd till 

Hotell Lassalyckan i Ulricehamn. Likt förgående år var det ett ”lunch-till-

lunch”-seminarium.  

På ledarskapskonferensen höll avdelningschefen för Personal- och 

Kontorsservice tillsammans med förvaltningschef en föreläsning om chefskap 

samt ledarskap. Dag två hölls en interaktiv föreläsning om kränkande 

särbehandling av en extern föreläsare.  

Utifrån svaren från utvärderingen av 2022 års ledarskapsseminarium var 

majoriteten av dem som svarat på enkäten nöjda eller mycket nöjda med 

innehållet och konferensen i sin helhet.  

Tabell nr 13: utbildningskostnader m.m. (i kr, avrundat till jämna 100-tal) 2022 
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Avdelning Utbildning Kost/logi Resor 
Totalt  
2022 

Totalt 

2021 

Affärsstöd (inkl. Servicechef) 229 600 0 3 300 232 900 123 000 

Dataservice 542 100 122 100 39 300 703 500 535 400 

Personal- och Kontorsservice 398 300 6000 9 000 413 300 222 100 

Entreprenad  1 158 800 36 300 2 100 1197 200 681 900 

Fordon Förråd Verkstad 198 700 400 1 300 200 400 116 100 

Totalt 2 650 500 164 800 55 000 2 747 300 1 678 500 

 

I ovanstående tabell redovisas utbildningskostnader m.m. för 2022 och det är 

det viktigt att notera att i de kostnader som redovisas i tabellen ovan ingår inte 

timkostnad samt produktionsbortfall för de som deltar i utbildningen. Vi utför 

också en hel del utbildningar i egen regi, där vi alltså inte tar in externa 

kursledare, och där finns heller ingen debiterad kostnad för deltagarnas timtid.  

Kostnaderna för externa utbildningar kan variera mycket från år till år. Vi ser att 

utbildningskostnaderna har ökat under 2022 jämfört med 2021 och det är 

sannolikt så att de till viss del utgörs av kurstillfällen som skjutits på framtiden 

under pandemin och som under 2022 kunnat genomföras.  

 Personalkostnader 

Tabell nr 14: personalkostnader (i tkr) år 2020-2022 

Kostnadsslag 2020 2021 2022 

Lön - brutto efter sjukavdrag 147 671 148 522 153 085  

Utbetald lön till sjukskrivna  2 845 3 301 4 776 

Övertid/mertid 4 334 5 040 5 693  

Semesterdagstillägg 2 415 3 029 3 161 

OB + beredskapsersättning, övrig lön 4 526 4 170 4 116 

Totalt 161 791 164 062 170 831 

 (tkr, ink PO 40,80 % 

2020, avrundat till 

närmaste tkr) 

(tkr, ink PO 40,80 % 

2021, avrundat till 

närmaste tkr) 

(tkr, ink PO 39,90 % 

2022, avrundat till 

närmaste tkr) 

 

I ovanstående tabell redovisas personalkostnaderna för 2020-2022. Vi ser en 

ökning av personalkostnaderna under 2022. Det beror bland annat ett ökat 

antal anställda och att både sjuklönekostnaden och övertidsuttaget har ökat. 

Sjukfrånvaron har varit högre än normalt och i vissa fall har övertid tagits ut för 

att kompensera för det.  

 Framåtblick 

Sensommaren 2021 påbörjade ledningsgruppen ett strategiskt arbete som går 

under benämningen ROS (Resultatorienterad styrning). Förutom att ta fram en 

ny vision och verksamhetsidé identifierades också fyra områden, kritiska 

framgångsfaktorer, som ledningsgruppen ska arbeta vidare med och som också 

kommer att få påverkan ut i organisationen, på alla nivåer. De fyra kritiska 

framgångsfaktorerna benämns Medarbetare, Ekonomi, Kunder, Processer. För 
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vart och ett av områdena tog ledningsgruppen fram mål att genomföra under 

perioden 2022-2024. De målen är sedan tänkta att brytas ner och arbetas 

konkret med i verksamheterna. Ett exempel under faktorn ”medarbetare” är att 

identifiera kritisk kompetens och redundans för den. Under 2023 kommer vi att 

hålla workshops tillsammans med förvaltningens arbetsgrupper kring vad en 

anställning innebär. Vi kommer även fortsatt att arbeta för att främja 

kompetensutvecklingen för våra chefer genom bland annat en ny 

chefsutbildning. Ett annat under faktorn ”process” är att säkerställa så att alla 

medarbetare har tillgång till IT, ett arbete som fortsätter under 2023. Under 

2023 kommer även arbetet med en digital introduktion för våra nya 

medarbetare fortsatt implementeras. 

Fanny Johansson 
HR-specialist 
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Dnr SN 2022-00140 2.5.1.0 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden översänder upprättat svar till Stadsrevisionen på rapport om 

granskning av centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag 

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade 

till Borås Stads bolag. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads 

hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen, 

aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges 

styrdokument.  

Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna i 

Borås Stads bolag till stor del präglas av avsaknad av formella beslut och 

upprättade avtal. Vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll är tydliggjorda när det 

gäller de kostnader som fördelas ut till Borås Stads bolag. Övergripande analys 

av kostnadernas omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare sig 

Kommunstyrelsen eller de granskade bolagen har säkerställt och dokumenterat 

att hanteringen av kostnaderna är förenlig med lagen om offentlig upphandling. 

Stadsrevisionen har i flera fall konstaterat att det saknas avtal mellan 

Servicekontoret/Servicenämnden och respektive bolag. Nämnden tar detta till 

sig och har gett förvaltningen i uppdrag att se över behoven av avtal inom de 

olika områden där tjänster erbjuds.  

Gällande Kemikaliehanteringssystemet är det nämndens bedömning att det 

ingår i nämndens uppdrag att administrera och hålla systemet tillgängligt till 

kommunkoncernen och finansiera tjänsten via en fördelningsnyckel. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade 

till Borås Stads bolag. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads 

hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen, 

aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges 

styrdokument.  

Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna i 

Borås Stads bolag till stor del präglas av avsaknad av formella beslut och 

upprättade avtal. Vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll är tydliggjorda när det 
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gäller de kostnader som fördelas ut till Borås Stads bolag. Övergripande analys 

av kostnadernas omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare sig 

Kommunstyrelsen eller de granskade bolagen har säkerställt och dokumenterat 

att hanteringen av kostnaderna är förenlig med lagen om offentlig upphandling. 

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster till 

Borås Stads förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell 

kommunal budgettilldelning utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen.38 

Den centralt tillkommande kostnaden från Servicenämnden till bolagen är 

Kemikaliehantering och uppgår till ca 523 tkr. De andra kostnadsposterna har 

respektive bolag valt Servicekontoret för utförande av olika tjänster och uppgår 

till ca 2,5 mnkr.  

I de andra kostnadsposterna ingår Digital Arbetsplats (DAP), telefonservice 

och växel, utskriftstjänster, redovisningsservice samt löneservice. 

Stadsrevisionen har i flera fall konstaterat att det saknas avtal mellan 

Servicekontoret/Servicenämnden och respektive bolag. Nämnden tar detta till 

sig och har gett förvaltningen i uppdrag att se över behoven av avtal inom de 

olika områden där tjänster erbjuds.  

Gällande Kemikaliehanteringssystemet är det nämndens bedömning att det 

ingår i nämndens uppdrag att administrera och hålla systemet tillgängligt till 

kommunkoncernen och finansiera tjänsten via en fördelningsnyckel.  

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag. 2022-12-05 

2. Rapportsammandrag, Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag. 

2022-12-05 

3. Rapport, Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag. 2022-12-05 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundkvist 

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Styrelser i Borås Stads bolag 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag 

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade till Borås Stads bolag. Syftet 
med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges styrdokument.

Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna i Borås Stads bolag till stor 
del präglas av avsaknad av formella beslut och upprättade avtal. Vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll är 
tydliggjorda när det gäller de kostnader som fördelas ut till Borås Stads bolag. Övergripande analys av kost-
nadernas omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare sig Kommunstyrelsen eller de granskade bolagen har 
säkerställt och dokumenterat att hanteringen av kostnaderna är förenlig med lagen om offentlig upphandling. 

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag omfattar, sett till respektive bolag, mindre 
betydande belopp årligen. Detta medför att effekterna av de brister som framkommer i granskningen inte 
är omfattande. 

Första revisorsgruppens och lekmannarevisorernas bedömning är att de förhållanden som framkommer i 
granskningen innebär avsteg från det gemensamma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning av 
bolagen. Förhållandena bedöms innebära att intern styrning och kontroll inom området inte är tillräcklig. 
Avsaknad av central uppföljning, överblick och samordning medför att Kommunstyrelsens uppsikt inom 
området bedöms som bristfällig. 

Första revisorsgruppens och lekmannarevisorernas bedömning är att Kommunstyrelsen behöver säkerställa 
att det finns formella beslut av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga obliga-
toriska kostnader som fördelas till Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelserna i 
respektive bolag behöver säkerställa att skriftliga avtal upprättas som omfattar de tjänster som köps av, eller 
tillhandahålls till, bolagen. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området.

Kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser behöver därutöver säkerställa att hanteringen av 
de centralt tillkommande kostnaderna är förenliga med lagen om offentlig upphandling.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen, Servicenämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden och styrelser i Borås Stads bolag. Svar från Kommunstyrelsen, berörda 
nämnder och bolagsstyrelser emotses senast 2023-03-30.  

Bill Johansson 
Ordförande första revisorsgruppen 
Industribyggnader Borås AB, Akademiplatsen AB

Boris Preijde 
Lekmannarevisor Borås Energi och Miljö AB
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Lekmannarevisor Borås Stadshus AB, 
AB Bostäder i Borås
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BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås

Bengt Sandell 
Lekmannarevisor Borås Djurpark AB, 
Inkubatorn i Borås AB

Lena Brännmar 
Lekmannarevisor Fristadbostäder AB

Ingwer Kliche 
Lekmannarevisor Borås Stadshus AB, 
Borås Energi och Miljö AB

Jürgen Urbas 
Lekmannarevisor Borås Elnät AB

Lennart Gabre 
Lekmannarevisor Borås kommuns 
Parkerings AB

Bo-Lennart Bäcklund 
Lekmannarevisor AB Sandhultsbostäder, 
Viskaforshem AB, AB Toarpshus
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stads bolag
Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala 
kostnader som är fördelade till bolagen. Syftet med gransk-
ningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ända-
målsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen, 
aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och 
Kommunfullmäktiges styrdokument.

Gemensamma centrala kostnader finns fördelade till alla 
Borås Stads bolag. Som en del av granskningen har kost-
nadernas antal och omfattning kartlagts. Kartläggningen 
visar att det finns sammantaget 15 olika typer av kostnader 
som debiteras bolagen. Kostnaderna uppgår sammantaget 
till ca 9,4 miljoner kronor årligen. Kostnaderna fördelas från 
Kommunstyrelsen och Servicenämnden samt en mindre 
del från Fritids- och folkhälsonämnden. Kostnaderna avser 
olika former av tjänster, så som ex. juridisk service, kon-
cerninköp, VD- och styrelseansvarsförsäkring, kemikalie- 
hantering m.m. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag
I det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag 
anges förutsättningarna för formell styrning av Borås stads 
bolag och för kommunen att fördela kostnader till bolagen. 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagens 
verksamhet regleras bl.a. av Kommunfullmäktige och av 
Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, och av  
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 
Detta innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att 
det behöver finnas beslut av Kommunfullmäktige eller 
Kommunstyrelsen samt upprättade avtal när det gäller 
centralt tillkommande kostnader till Borås Stads bolag.

Kommunfullmäktige har 29 september 2022 beslutat om 
riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom kommun- 
koncernen. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster 
som Servicenämnden utför till beställande nämnder och 
bolag, men kan även tillämpas för interna beställningar 
av tjänster mellan andra nämnder och bolag. Riktlinjerna 
anger att Kommunstyrelsen bereder kostnadsfördelning 
av gemensamma tjänster genom fördelningsnycklar inför 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Granskningen visar att flertalet av de centralt tillkommande 
kostnaderna är obligatoriska för samtliga Borås Stads  
bolag. Dessa kostnader fördelas oftast genom olika former 
av fördelningsnycklar till bolagen. De bolag som ska 
nyttja tjänsterna kan i många fall inte styra över hur stor 
kostnaden blir för bolaget, påverka tjänstens innehåll eller 

avstå från en tjänst som man inte nyttjar. Bolagen känner 
i stor utsträckning inte till vad som ingår i tjänsterna. 
Information om avtalsvillkor samt orsak till prisföränd-
ringar saknas när det gäller merparten av kostnaderna. 
Betalande bolag har såvitt framkommer i granskningen 
inte heller vidtalats vid införseln när det gäller merparten 
av kostnaderna. Skriftliga avtal eller beslut saknas för  
majoriteten av kostnadsposterna som fördelas ut från Borås 
Stad.

Därtill finns kostnader som avser tjänster där enskilda 
bolag själva valt att köpa vissa typer av tjänster från Borås 
Stad. Även avseende dessa kostnader saknas till stor del 
skriftliga avtal.

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en 
heltäckande bild av kostnadernas antal, omfattning eller 
utformning. Kommunstyrelsen har inte genomfört någon 
sammanställning eller analys över de centralt tillkommande 
kostnadernas omfattning när det gäller bolagen. Samtidigt 
visar granskningen att delar av de centralt tillkommande 
kostnaderna avser tjänster som många intervjuade menar 
behövs för bolagen och som det är rationellt att finansiera 
och administrera centralt. Intervjuade framhåller även att 
den totala kostnaden för respektive bolag inte är betydande. 

Omständigheterna ovan innebär att hanteringen av de 
centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag 
präglas av avsaknad av formella beslut och upprättade avtal. 
Detta medför att vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll 
är tydliggjorda när det gäller de kostnader som fördelas 
ut till Borås Stads bolag. Förhållandena innebär även 
svårigheter när det gäller uppföljning och effektivisering 
av de tjänster som omfattas.

Stadsrevisionens bedömning är att de förhållanden som 
framkommer i granskningen innebär avsteg från det gemen- 
samma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning 
av bolagen. Bristerna innebär att systematik, kontroller 
och rutiner till största delen saknas när det gäller de cen-
tralt tillkommande kostnaderna i Borås Stads bolag. 
Förhållandena bedöms innebära att intern styrning och 
kontroll inom området inte är tillräcklig. Avsaknad av 
central uppföljning, överblick och samordning medför att 
Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms som 
bristfällig.

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag 
omfattar, sett till respektive bolag, mindre betydande belopp 
årligen. Detta medför att effekterna av de brister som 
framkommit i granskningen inte är omfattande.
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Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen 
behöver säkerställa att det f inns formella beslut av 
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det  
gäller samtliga obligatoriska kostnader som fördelas till 
Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, berörda nämnder 
och styrelserna i respektive bolag behöver upprätta skriftliga 
avtal som omfattar de tjänster som köps av, eller tillhanda- 
hålls till, bolagen. I avtalen bör b.la. framgå kostnader, 
tjänsteinnehåll, principer för kostnadsuppräkning och 
hur avtalet ska följas upp. Kommunstyrelsen behöver även  
säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
De kommunala bolagen är egna upphandlande myndig-
heter och ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU). 
När det gäller intern upphandling finns vissa undantag 
från regelverket i LOU. Undantaget innebär att vissa upp-
handlande organisationer kan träffa avtal med varandra 
utan att genomföra upphandling. Undantaget kallas 
ibland ”in house-undantaget” eller ”Teckalundantaget”.

Granskningen visar att ingen utredning om undantagets 
tillämplighet har genomförts i Borås Stad. Det finns dock 
arbetsmaterial från 2014 som avhandlar undantagens 
tilllämplighet i organisationen. Arbetsmaterialet utgår ifrån 
den gamla LOU och har inte diarieförts eller fattats beslut 
om. Intervjuade uppger att en bedömning har genom- 
förts av stadsjurist och upphandlingsjurist i frågan, det 
finns dock ingen dokumenterad bedömning. Inget vidtalat 
bolag i Borås Stad har genomfört någon egen utredning 
eller bedömning om undantagets tillämplighet vid bolagens 
köp inom organisationen.

Det är alltid varje upphandlande myndighets ansvar att 
säkerställa att LOU efterlevs i varje enskilt köp från kom-
munkoncernen. I praktiken är det dock vanligt förekom-
mande att en större utredning avseende undantaget görs 
i kommuner. En sådan utredning behöver omfatta förut-
sättningarna för samtliga kommunala bolag.

Förhållandena innebär enligt Stadsrevisionens bedömning 
att varken Kommunstyrelsen eller Borås Stads bolag säker- 
ställt att hanteringen av de centralt tillkommande kost-
naderna mellan bolagen och kommunen är förenligt med 
LOU. En utredning med bedömning av undantagets 
tillämplighet behöver genomföras och dokumenteras. 
Utredning och bedömning behöver omfatta såväl samtliga 
bolags köp inom kommunkoncernen som Borås Stads 
möjlighet att sälja varor och tjänster till kommunens bolag. 
Bedömningen behöver beslutas av Kommunstyrelsen 
för att sedan expedieras till berörda nämnder och bolag. 

Undantagets tillämplighet behöver även beaktas om nya 
centrala kostnader införs när det gäller de kommunala 
bolagen.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkom-
mande kostnaderna i Borås Stads bolag till stor del präg-
las av avsaknad av formella beslut och upprättade avtal. 
Vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll är tydliggjorda när 
det gäller merparten av de kostnader som fördelas ut till 
Borås Stads bolag. Övergripande analys av kostnadernas 
omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare sig Kommun- 
styrelsen eller de granskade bolagen har säkerställt och 
dokumenterat att hanteringen av kostnaderna är förenlig 
med lagen om offentlig upphandling.

Stadsrevisionens bedömning är att de förhållanden som 
framkommer i granskningen innebär avsteg från det gemen- 
samma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning 
av bolagen. Förhållandena bedöms innebära att intern 
styrning och kontroll inom området inte är tillräcklig. 
Avsaknad av central uppföljning, överblick och samordning 
medför att Kommunstyrelsens uppsikt inom området  
bedöms som bristfällig.

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag 
omfattar, sett till respektive bolag, mindre betydande  
belopp årligen. Detta medför att effekterna av de brister 
som framkommer i granskningen inte är omfattande.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen  
behöver säkerställa att det finns formella beslut av Kommun- 
fullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga 
obligatoriska kostnader som fördelas till Borås Stads bolag. 
Kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelserna i 
respektive bolag behöver säkerställa att skriftliga avtal 
upprättas som omfattar de tjänster som köps av, eller  
tillhandahålls till, bolagen. Kommunstyrelsen behöver 
även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området.

Kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser 
behöver därutöver säkerställa att hanteringen av de centralt 
tillkommande kostnaderna är förenliga med lagen om 
offentlig upphandling.
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1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Inom de flesta kommuner avsätts en del av resurserna till administration till stöd för kärnverk-
samheten. Hit räknas ofta olika administrativa uppgifter för att stödja kärnverksamheten till 
exempel ifråga om ekonomi-, personal- och juridiska frågor.

Borås Stad har en del gemensamma centrala kostnader som är fördelade på alla bolag beroende 
på bolagens storlek.

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att kartlägga vilka gemensamma centrala kostnader som finns fördelade 
till alla bolag och att granska om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och sker i 
enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen och styrande dokument.

Huvudsakliga frågeställningar är:

• Sker hantering av de centrala kostnaderna i enlighet med kommunallagen, aktie- 
bolagslagen, lagen om offentlig upphandling och övrig tillämplig lagstiftning?

• Finns det några styrdokument som avser hur de centrala kostnaderna ska hanteras?

• Hur många centralt tillkommande kostnader finns i Borås Stad avseende bolagen?

• Finns det beslut/avtal som avser centralt tillkommande kostnader?

• Hur stora belopp avser de centralt tillkommande kostnaderna?

• Hur fördelas de centralt tillkommande kostnaderna?

• Vilken möjlighet har berörda bolag att påverka kostnadsutvecklingen när det gäller
centrala kostnader?

• Vilken möjlighet har berörda bolag att påverka innehållet i de centrala kostnaderna?

• Vilka planeringsförutsättningar har berörda bolag i sitt budgetarbete när det gäller
införande av nya centrala kostnader?

• Hur sker effektivisering och utveckling av de tjänster som de centralt tillkommande
kostnaderna avser?

• Genomförs någon samlad analys över de centralt tillkommande kostnaderna av
Kommunstyrelsen?

• Hur bedriver Kommunstyrelsen uppsikt över de centralt tillkommande kostnaderna?
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1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar samtliga kommunala bolag i Borås Stad och även Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden som fördelar de centralt tillkommande 
kostnaderna under år 2022. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ingår inte i granskningen.

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om offentlig upphandling samt 
övrig tillämplig lagstiftning. Utöver det utgör interna styrdokument så som bolagsordning och 
ägardirektiv, andra regelverk och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer och rekommendationer 
från statliga verk/styrelser.

1.5 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Anna Sandström vid Revisionskontoret.

1.6 Metoder
Metoderna för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med tjänstepersoner vid berörda 
bolag och tjänstepersoner vid förvaltningar som fördelar kostnaderna. Inom ramen för gransk-
ningen har även en sammanställning av de centralt tillkommande kostnader som debiteras Borås 
Stads bolag genomförts.
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Borås Stads bolagsorganisation
Kommunens bolagsverksamhet bedrivs genom 14 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det 
av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Samtliga bolag ägs till 100 procent förutom BoråsBorås 
TME AB (91 procent).1 Borås Stads bolagsstruktur beskrivs i bilden nedan.

Bild 1 – Borås Stads bolagsstruktur

2.2 Lagliga förutsättningar för kommunala bolag
Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som har en kommun som ägare. Ägarskapet kan vara helt 
eller delvis och vara direkt eller indirekt, t.ex. via ett moderbolag.

Skillnaderna mellan privat ägda och kommunalt ägda aktiebolag framgår bl.a. av lagstiftningen. 
Vid sidan om aktiebolagslagen berörs ett kommunalt aktiebolag av regler i bl.a. kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling. 
Det uppkommer inte sällan konflikter mellan civilrätten (exempelvis aktiebolagslagen och av-
talslagen m.m.) och offentligrätten (exempelvis kommunallagen och offentlighetsprincipen).2

Utöver de legala skillnaderna tillkommer den praxis som utvecklats vid styrningen av de kom-
munala aktiebolagen. Framför allt gäller detta vid tillsättande av styrelse samt organisationen 
för samordningen mellan kommuner och dess bolag.

1 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/bolag/kommunalabolag.4.6a80e56d15869d0d313f0fc4.html
2 Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:22, Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019: ff

STADSHUSKONCERNEN BOSTADSBOLAGEN

Borås Stadshus AB

BoråsBorås TME AB

Borås Energi 
och Miljö AB Borås Elnät AB

Borås kommuns 
Parkerings AB

Industribyggnader 
i Borås AB 

(dotterbolag Eolus 6 AB och 
Kv Strömsdal 3 AB)

Akademiplatsen AB

Borås Djurpark 
& Camping AB

Inkubatorn i Borås AB

AB SandhultsbostäderFristadbostäder AB

AB Toarpshus

Viskaforshem ABAB Bostäder i Borås
MODERBOLAG

DOTTERBOLAG

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/bolag/kommunalabolag.4.6a80e56d15869d0d313f0fc4.html


6

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

2.2.1 Aktiebolagslagen (2005:551)
Aktiebolagslagen skiljer på publika och privata aktiebolag. Skillnaden mellan bolagskate- 
gorierna ligger i möjligheten att vända sig till allmänheten (aktiehandel) för kapitalanskaffning.  
Den möjligheten har endast publika aktiebolag. Kommunala bolag är nästan undantagslöst 
privata aktiebolag.3

Lagen reglerar också om bolagstämma där aktieägare har rätt att besluta i bolagets angelägenheter. 
Bolagsstämman i ett kommunalt aktiebolag är i allmänhet en formell instans. Borås Stads bolag 
håller bolagsstämmor där särskilt valda stämmoombud deltar.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.4 Enligt 
8 kap 4 § ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och ska enligt 5 § 
meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens  
bedömning enligt 4 § andra stycket skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

2.2.2 Kommunallagen (2017:725)
Kommuner och regioner får efter beslut av kommunfullmäktige överlämna till ett kommunalt 
bolag att sköta en kommunal angelägenhet som inte enligt lag skall handhas i viss ordning.5

Fullmäktige i kommuner eller regioner får, om det inte i lag eller annan författning anges att 
angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Uppgift som innefattar myndighetsutövning 
får dock bara överlämnas till ett kommunalt bolag om det finns stöd i lag för det.6

I fråga om kommunala bolag där kommunen, direkt eller indirekt, innehar samtliga aktier gäller 
vidare att fullmäktige ska:7

• fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet,

• se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som 
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

• utse samtliga styrelseledamöter

• se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,

• utse minst en lekmannarevisor

• se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över 
till privata utförare.

Mot bakgrund av att frågor av principiell beskaffenhet skall underställas kommunfullmäktige 
kan styrelserna i kommunala bolag av fullmäktige ges rätt att väcka ärende i fullmäktige i sådana 
frågor. Styrelsen kan även väcka ärenden i fullmäktige i andra frågor under förutsättning att 
kommunfullmäktige tillåtit det.8

3 Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:12
4 8 kap. 4 § aktiebolagslagen
5 3 kap. 11 § och 10 kap. 1 § kommunallagen
6 10 kap. 1 § kommunallagen
7 10 kap. 3 § kommunallagen
8 5 kap. 22 § kommunallagen
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Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, ha uppsikt inte bara över nämndernas 
verksamhet, utan även över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala aktiebolag. Utöver 
den normala uppsiktsplikten ska Kommunstyrelsen även utöva en förstärkt uppsiktsplikt över 
kommun- och regionägda bolag.9 Styrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser i en redogörelse till 
fullmäktige. Om styrelsen finner att något förhållande i ett bolag inte är förenligt med reglerna 
i 10 kap. 3-5 §§ kommunallagen ska styrelsen för egen del eller genom förslag till fullmäktige se 
till att nödvändiga åtgärder vidtas.10

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 § fjärde punkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i frågor som rör förvaltningen och i frågor 
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande 
verksamhet en självständig beslutanderätt.

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt 
att fatta beslut om förhållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att 
Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder eller att vissa frågor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan 
ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder. Det kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor 
som berör flera nämnder.

2.2.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Intern upphandling (Teckalundantaget).

Undantaget för intern upphandling innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa 
avtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling 
av koncessioner (LUK).11

Undantaget gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande organisationen kontrollerar den part 
som den ingår avtal med (”kontrollkriteriet”) och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen 
av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande organisationen (”verksamhetskriteriet”). 
Undantaget har skapats av EU-domstolen. Undantaget kallas ibland ”in house-undantaget” eller 
”Teckalundantaget”.12

9 6 kap. 9 § kommunallagen
10 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021:122f
11 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/olika-sorters-avtal-och-kontrakt/avtal-som-ar-undantagna/#intern_

upphandling_teckalundantaget
12 Ibid. 
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Enligt lagen om offentlig upphandling behöver kommunen eller bolaget göra en bedömning 
om bolagets köp av kommunen omfattas av undantaget för omvända interna upphandlingar i 
enlighet med 3 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling (LOU):

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som motsvarar den
som motparten utövar över sin egen förvaltning,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för den
kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ
som avses i 11 § och som den kontrollerande motparten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande 
inflytande över den upphandlande myndighetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen 
kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen 
(2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av motparten.(se även prop. 2015/16:195 s. 392 
ff. och s. 961–963).13

Bestämmelsen reglerar interna upphandlingar mellan en upphandlande myndighet och en motpart 
som kontrollerar myndigheten. Om man tillämpar ”koncerntermer”, avser bestämmelsen avtal 
som rör ett dotterbolag (den upphandlande myndigheten) anskaffningar från moderbolaget (den 
kontrollerande motparten), den omvända situationen jämfört med undantaget i 12 §.14

Enligt upphandlingsmyndigheten är ett kommunalt bolag en separat juridisk person och en 
separat upphandlande myndighet. Det innebär att förutsättningarna för teckalundantaget måste 
därmed vara uppfyllda för respektive bolag. Varje upphandlande myndighet behöver bedöma om 
kriterierna för undantaget är uppfyllda i varje enskilt fall. I praktiken är det vanligt förekommande 
att en större utredning avseende teckalundantaget görs i kommuner. Detta för att varje enskild 
upphandlare inte ska behöva utreda förutsättningarna inför varje ny upphandling med kommunen. 
En sådan utredning behöver omfatta förutsättningarna för samtliga kommunala bolag. Det är 
alltid varje upphandlande myndighets ansvar att säkerställa att LOU efterlevs i varje enskilt 
köp från kommunen. Även om kommunen hade gjort en utredning som säger att det är möjligt 
att respektive bolag tillämpar undantaget vid köp av kommunen så är det bolaget som måste ta 
ansvar för att utredningen är korrekt utförd. Om man inte gör en bedömning så innebär det att 
man inte vet om man bryter mot lagen eller inte. Den upphandlande myndigheten bör utreda 
om undantaget är tillämpligt innan man börjar köpa varor och tjänster.15

Enligt intervjuade på Stadsledningskansliet har två utkast till PM tagits fram 2014. Dessa är 
”PM - omvända in house-undantaget” och ”PM - angående in house-undantagets tillämplighet på 
köp mellan systerbolag”. Dokumenten är inte diarieförda i något av kommunens diarier och inte 
heller beslutade av någon nämnd/instans. Dokumenten hänvisar också till den lagstiftning som 
gällde 2014. Det kom ny lagstiftning inom området 2017, Lagen om offentlig upphandling 
(2016:1145).   Intervjuade uppger att en bedömning har genomförts av stadsjurist och upphand-
lingsjurist i frågan, det finns dock ingen dokumenterad bedömning. De intervjuade uppger att 
Stadsledningskansliet planerar att göra en större utredning om in house-undantaget framöver 
som omfattar Borås Stads bolag. I utredningen kommer den gällande lagstiftningen att beaktas.

13 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/olika-sorters-avtal-och-kontrakt/avtal-som-ar-undantagna/#intern_

upphandling_teckalundantaget och https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/1348382/kop-mellan-bolag-1/
14 Rosén Andersson et al., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, 2020: 200ff 
15 Intervju med upphandlingsmyndigheten 2022-11-09 och 2022-11-16

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/1348382/kop-mellan-bolag-1/
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Ingen vidtalad vid bolagen känner till att det har gjorts någon utredning av teckalundantaget 
före bolagens köp inom kommunkoncernen. Inget bolag kan heller presentera någon genom- 
förd utredning.

Stadsrevisionen noterar att de två dokumenten endast kan ses som arbetsmaterial. En bedömning  
behöver genomföras och dokumenteras som avser om bolagens köp av kommunen omfattas 
av undantaget för omvända interna upphandlingar. Bedömningen behöver beslutas av Kommun-
styrelsen och diarieföras, för att sedan expedieras till respektive bolag.

2.3 Borås Stads styrdokument
Utöver lagar har även Kommunfullmäktige och respektive bolagsstämma antagit styrdokument 
som gäller för de bolag som ägs av Borås Stad.

2.3.1 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag
Det gemensamma ägardirektivet är antaget av Kommunfullmäktige den 24 mars 2022. Borås 
Stads ägardirektiv är ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och är en beskrivning av hur stadens 
ägarstyrning ska genomföras. Dokumentet syftar även till att tydliggöra ägaridé, ägarroll och 
styrprocess. Därutöver ska dokumentet även ange gemensamma riktlinjer, direktiv och principer 
för stadens bolag inom ett flertal områden.

Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

I direktivet framgår det att Borås Stads ägande utövas av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och av Borås Stadshus AB.

Det är enligt direktivet Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt 
eller delvis ska bedrivas i bolagsform. Kommunfullmäktige ska även fastställa vilket ändamål 
och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och lekmanna- 
revisorer i bolaget.

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom

a) bolagsordning

b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt

c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

I ägardirektivet framkommer även att det i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår bl.a. att man 
löpande ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommunallagen 
är uppfyllda beträffande de bolag kommunen äger eller har intresse i.
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I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande;

• Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de 
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. 
Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen 
bedömer att ett bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
Kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet 
åter kommer att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommunal- 
lagen är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har in-
tresse i.

Vidare anger direktivet att Kommunstyrelsen ska:

• Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.

• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 
ställningstagande.

• Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i 
övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotter-
bolag samt lämnar instruktion till ombudet.

• Årligen godkänna bolagens finansiering.

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att upp-
dra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda 
bolag. Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. Därutöver 
utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för övriga av 
Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.

Det gemensamma ägardirektivet anger också att de kommunala bolagen ska följa sammanlagt 
39 olika styrdokument.



11

Centralt tillkommande kostnader

2.3.2 Kommunstyrelsens reglemente
Reglementet för Kommunstyrelsen är antaget av Kommunfullmäktige den 24 mars 2022 och 
anger vilka uppgifter och ansvar styrelsen har.

I 1 § Allmänt om styrelsens uppgifter framgår att:

• Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett hel-
hetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

• Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska även ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund.

• Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

I 3 § i reglementet framgår också att styrelsen bl.a. ska;

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, rikt-
linjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra fram-
ställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlig-
het med vad fullmäktige särskilt beslutar,

• bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kom-
munallagen.

Samt att om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som full-
mäktige ska handläggas ska beredas.

Under 4 § Företag och stiftelser anger reglementet att styrelsen ska bl.a.;

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efter-
levnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen,

• ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 

• löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap KL 
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder och

• årligen godkänna bolagens finansiering.

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i Kommunstyrelsens reglemente 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader i de kommunala bolagen.
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2.3.3 Servicenämndens reglemente
I Servicenämndens reglemente framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder 
och bolag tjänster rörande bl.a. administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration). Det framgår även att de ska utföra tjänster avseende om- och 
tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter, fastighetsservice och tillhandahålla 
service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt.16

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Servicenämndens  
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader till de kommunala bolagen.

2.3.4 Fritids- och folkhälsonämndens reglemente
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och ska 
främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov 
av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.17

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Fritids- och folkhälso-
nämndens reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader.

2.3.5 Program - Borås Stads styr- och ledningssystem
Kommunfullmäktige har den 24 mars 2022 beslutat om Program - Borås Stads styr- och lednings- 
system och gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolag.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet eller ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om 
formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning.

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer  
ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som nämnderna, men har enligt kommunal-
lagen ett särskilt ansvar för ledning och samordning.

Styrelsen bereder och yttrar sig i ärenden till fullmäktige, det så kallade beredningstvånget.

Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens och 
kommunalförbundens verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av  
kommunens ekonomi och verksamhet.

Bolaget
Bolagen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt bolagsordning, ägardirektiv och enligt 
Kommunfullmäktiges beslut i övrigt. Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen och har således 
en annan rättslig grund än övrig kommunal verksamhet. Kommunallagen reglerar dock att 
Kommunfullmäktige ska styra bolagets inriktning, utse dess styrelse och att den uppsiktsplikt 
som styrelsen har också gäller gentemot de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige ska även  
godkänna den bolagsordning som reglerar aktiebolagens verksamhetsinriktning, samt ges möjlighet 
att ta ställning till frågor av större vikt. Offentlighetsprincipen gäller även för majoritetsägda 
kommunala bolag.18

16 1 § Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-09-29. 
17 1 § Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden, Fastställt av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 
18 Borås Stads Styr- och ledningssystem, fastställt av Kommunfullmäktige, 2022-03-24.
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2.3.6 Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom kommunkoncernen 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Riktlinjer för beställning och köp 
av tjänster inom kommunkoncernen. Riktlinjerna gäller för alla nämnder, för bolagen gäller 
riktlinjerna för delarna gällande beställning av tjänster.

I riktlinjerna framgår det att syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat arbetssätt för köp 
av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster som 
Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag, men kan även tillämpas för interna 
beställningar av tjänster mellan andra nämnder och bolag. Syftet är att nämnder och bolag innan 
upphandling har ett dialogmöte med Servicenämnden enligt beställar/-utförar modellen för att 
undersöka om tjänsterna ska köpas internt. Köp av verksamhet kan göras enligt två modeller; dels 
fördelning av kostnad enligt fördelningsnycklar för obligatoriska tjänster enligt politiska beslut, 
och dels beställning av tjänster av en utförare, till exempel entreprenadtjänster.

Köp av verksamhet inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom 
kommunen räknas som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder och helägda 
bolag. Det finns två typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: 
verksamhet som kan konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och annan verksamhet 
som inte är föremål för konkurrensutsättning (t.ex. IT, löneadministration och ekonomiredovisning). 

I riktlinjerna framgår även reglering av avtalslösa tillstånd mellan beställare och interna utförare. 
Vid nyteckning av avtal ska framgå hur ersättning för faktiskt utförd verksamhet ska regleras i 
samband med att befintliga avtal löper ut och innan nya hunnit tecknas, d.v.s. avtalslösa tillstånd.

Den interna utföraren kan inte starta ny verksamhet utan beställning från beställarnämnd, myndig- 
hetsnämnd eller liknande men kan lämna erbjudande om start av ny verksamhet till berörda 
beställare. Dock ska alltid Kommunstyrelsen konsulteras innan en ny verksamhet startas om 
den ligger utanför nämndens reglemente eller bolagets ägardirektiv.

Kommunstyrelsen bereder kostnadsfördelning av gemensamma tjänster genom fördelningsnycklar 
inför Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Inför fördelning av kostnader för gemensamma tjänster 
skall Servicekontoret hålla ett kundmöte, för att ge transparens i tjänsten innehåll och kostnads-
beräkningar. Enkelhet bör eftersträvas.19

19 Riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen, Fastställt av Kommunfullmäktige 2022-09-29.



2.3.7 Borås Stads Budget 2022 för de kommunala bolagen
Kommunfullmäktige har den 20 januari 2022 beslutat om Borås Stads budget 2022 för de 
kommunala bolagen. I budgeten framgår bl.a. följande;

I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls planerings- och upp-
följningssamtal med bolagen med ett inledande samtal i maj. Efter att bolagen inkommit med 
sina budgetar hålls ett uppföljande budgetsamtal i november. Denna ägardialog ligger i linje 
med ägarens ambition att hålla en hög nivå på kommunikationen och styrningen av sina bolag. 
Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd och ett 
bolag i dessa avseenden.

Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar till ett bokfört 
värde på närmare 12,4 mdkr (vid bokslutet 2020-12-31). Av bolagen utgör Borås Energi och 
Miljö AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, över 70 %, av den totala 
bolagsvolymen såväl omsättnings- som tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör 
dessa tre bolag cirka 85 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största 
investeringarna framöver ligger. Att aktivt ha uppsikt över, och ägarstyra dessa utifrån risker och 
möjligheter, är därför av stor vikt. Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige krav på 
bolagen. Årligen fastställer Kommunfullmäktige finansiella mål och avkastningskrav på bolagen.

Sammantaget bör bolagens resultatutveckling, skuldutveckling och finansiella ställning fortsatt 
följas upp noggrant framöver, som en viktig del i ägarens uppsikt och ägarstyrning över bolagen.  
Bolagens betydande del av kommunens totala ekonomi ger ett behov av fortsatt utvecklad finansiell 
analys på kommunkoncernnivå.

I budgeten beslutar Kommunstyrelsen om bolagens finansiering, genom ett beslut om total låne-
limit hos Internbanken. Genom godkännandet av finansieringen så godkänner Kommunstyrelsen 
även en investeringsnivå för respektive bolag.

Däremot ska Kommunfullmäktige, i enlighet med kommunallagen, beredas möjlighet att 
ta ställning innan beslut i ärende fattas avseende egna eller dotterbolags frågor av principiell  
beskaffenhet eller av större vikt. Alla investeringar som berörs av detta ska således lyftas av bolaget 
i separat ärende till Kommunstyrelsen för beredning till Kommunfullmäktige, efter yttrande 
från Borås Stadshus AB.

De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kapitalbehov tillgodosedda av den koncern-
gemensamma internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkon-
cernens kapitalförsörjning, räntebindningsstrategi, tillgodose behovet av finansiell kompetens och 
samordna finansverksamheten. Internbanken ska tillgodose verksamhetens behov av finansiering 
enligt budget, säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital.

Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en individuellt satt mark-
nadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en marknadsmässig utlåning till bolagen 
och undvika snedvriden konkurrens.20

20 Borås Stad budget för de kommunala bolagen 2022, Fastställt av Kommunfullmäktige 2022-01-20.



2.4 Stadsrevisionens granskningar inom området
Stadsrevisionen har tidigare genomfört två granskningar inom området. Dessa beskrivs nedan.

2.4.1 Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad
I en tidigare revisionsrapport från 2019 har Stadsrevisionen konstaterat att det inte fanns några 
beslut om riktlinjer som avsåg beställar- och utförarmodellen i Borås Stad. Avsaknaden av tydliga 
regler gjorde att processen med beställningar inte var transparent och förutsägbar. Denna brist 
påverkade Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering.

I rapporten framgår det även att inom det administrativa området (IT-service, löneservice,  
redovisningstjänster och telefoni) var tillämpningen av beställar- och utförarmodellen likartad i 
hela kommunen. Samtidigt konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan modellen 
var en interorganisatorisk lösning för hur de berörda tjänsterna hanterats i kommunen.  
Det saknades kunskap om den externa marknaden och om prisbilden, både hos beställarna 
och hos Servicenämnden. Därför bedömde Stadsrevisionen att det inte tillämpades en tydlig 
beställar- och utförarmodell med syfte att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom 
det administrativa området.21

Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Riktlinjer för beställning och köp 
av tjänster inom kommunkoncernen. Riktlinjerna gäller för alla nämnder, för bolagen gäller 
riktlinjerna för delarna gällande beställning av tjänster.

2.4.2 Granskning av centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Stadsrevisionen har under år 2022 granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.  
Syftet med granskningen var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras 
till nämnderna och granska om hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med  
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. Granskningen visade att de centralt 
tillkommande kostnaderna totalt sett uppgick till betydande belopp och avsåg en bred flora poster 
årligen. Principerna för fördelning skiljde sig åt och betalande nämnder saknade i stor utsträckning 
inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medförde administrativt  
merarbete och det saknades formella beslut när det gäller merparten av kostnaderna. Det saknades 
även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser  
genomfördes inte när nya centralt tillkommande kostnader infördes. Hanteringen av de centralt 
tillkommande kostnaderna bedrivits till stor del inte i enlighet med Kommunfullmäktiges  
beslutade reglementen. Förhållandena försvårade nämndernas budgetarbete, medförde risker för 
ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas 
grunduppdrag årligen.22

21 https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20

Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
22 https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20Centralt%20%20tillkommande%20

kostnader%20%20i%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf

https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf
https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf
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2.5 Centralt tillkommande kostnader i de kommunala bolagen
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen sammanställt 15 centralt tillkommande kostnader 
som avser Borås Stads kommunala bolag. Kostnaderna uppgår sammanlagt till ca 9,4 miljoner. 
Nedan följer en genomgång av de centralt tillkommande kostnaderna. Genomgången utgår ifrån 
debiterande förvaltning/nämnd. En sammanställning finns i bilaga 1.

2.5.1 Stadsledningskansliet/ Kommunstyrelsen
Stadsledningskansliet består av tio avdelningar. Gemensamt för avdelningarna är att de arbetar 
med övergripande strategiska uppdrag och stöder Kommunstyrelsen i ledningen av kommunen.23 

Stadsledningskansliet debiterar de kommunala bolagen ca 6,3 mnkr per år. Debiteringen fördelas 
på följande kostnadsposter.

Administration för bolagsstyrning
I ett PM från Stadsledningskansliet 2016 framgår att det finns ett förbättringsbehov av ägar- 
styrningen. Det finns ett behov från politiskt håll att få en bättre rapportering av bolagssektorn 
för att kunna utöva strategisk styrning och uppsikt över bolagen, tjänstemannasidan har ett behov 
av att tydliggöra mandatet för vem som ska sköta ägarstyrningen och ett behov av resurser för 
att fördjupa analys och kontroll av bolagen, samt att bolagen önskar en mer aktiv ägare med en 
kontinuerlig dialog och återkoppling.24

Ansvaret för den tjänstemannamässiga ägarstyrningen behöver bli tydlig och uttalad med mandat 
att verka för Stadshus AB. Finanschefen föreslås bli ansvarig tjänsteman för bolagsstyrningen 
under stadsdirektören/VD. Förslagsvis blir finanschefen vice VD i Borås Stadshus AB vilket 
tydliggör ansvaret samt ger nödvändigt formellt mandat i det arbete som görs av främst ekonomi- 
styrningsavdelningen för moderbolagets räkning.

Det föreslås skapas en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet som hanterar bolagsfrågorna  
strategiskt från ett tjänstemannaperspektiv. Finanschefen är sammankallande och övriga deltagare 
är ekonomichef, stadsjurist, stadsdirektören/VD samt eventuell framtida bolagscontroller.

Det finns ett behov av att förstärka bolagsstyrningen resursmässigt. På sikt bedöms en heltids-
tjänst som en lämplig omfattning, vilket skulle ge möjlighet till en förstärkt styrning, uppsikt, 
samordning, controlling och benchmarking. Till att börja med föreslås en halvtidstjänst som 
bolagscontroller på Ekonomistyrning, vilken till största del kan finansieras av att Stadshus AB får 
betala för delar av det arbete Stadsledningskansliet idag utför åt moderbolaget Borås Stadshus AB.25

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar Borås Stadshus, som är moder-
bolaget för koncernen, en årlig kostnad på 725 tkr avseende administration för bolagsstyrning.  

Beslut och avtal
Kommunstyrelsen har den 22 augusti 2016 beslutat om Förstärkt ägarstyrning av de kommunala 
bolagen. PM:et från Stadsledningskansliet är en del av beslutsunderlaget till Kommunstyrelsens beslut.  
Inga avtal har upprättats avseende administration av bolagsstyrning mellan Stadslednings-
kansliet/Kommunstyrelsen och Borås Stadshus.

23 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html
24 PM Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen 2016-04-25.
25 PM Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen 2016-04-25.

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html
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Juridisk service
Juridik på sekretariatet är en del av Stadsledningskansliet Ekonomistyrning, och svarar för service 
inom juridikområdet till Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt till de kommunala bola-
gen. Detta för att dessa organ ska kunna tillvarata sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. 
Stadsjuristerna är på begäran konsulter, men tar inte över ansvaret för ärendens handläggning 
och utövar heller inte tillsyn över andras verksamhet. I uppgifterna ingår bl.a. att biträda med 
juridisk kompetens i ärendens beredning, rådgivning samt att upprätta, granska och tolka avtal, 
biträda vid förhandlingar och att utföra rättsutredningar. Enheten biträder även Staden och 
dess bolag vid rättstvister. I viss mån biträder stadsjuristerna även vid juridiska utbildningar.26

I PM:et från Stadsledningskansliet 2016 avseende Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bo-
lagen fram går det att det föreslås skapas en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet som hanterar 
bolagsfrågorna strategiskt från ett tjänstemannaperspektiv. Finanschefen är sammankallande 
och övriga deltagare är ekonomichef, stadsjurist, stadsdirektören/VD samt eventuell framtida 
bolagscontroller.27

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar bolagen en årlig kostnad på ca  
1 mnkr för juridisk service. Det finns en fördelningsnyckel där Borås Stadshus betalar den största 
delen av kostnaden (42 %). Borås Energi- och Miljö (22 %) och Borås Elnät (14 %) betalar en 
större del av juridisk service beroende på bolagens storlek jämfört med de andra bolagen. Enligt 
intervjuade på Stadsledningskansliet debiteras bolagen för tjänster som bolagen nyttjar kopplat 
till den förstärkta ägarstyrningen samt bolagsspecifika frågor.

Beslut och avtal
Kommunstyrelsen har den 22 augusti 2016 beslutat om förstärkt ägarstyrning av de kommunala 
bolagen. PM:et från Stadsledningskansliet är en del av beslutsunderlaget till Kommunstyrelsens 
beslut 2016. Inga avtal avseende juridisk service har upprättats mellan Stadsledningskansliet/
Kommunstyrelsen och respektive bolag. Enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet är juridiska 
tjänster en del av den förstärkta ägarstyrningen.

VD – och styrelseansvarsförsäkring
VD- och styrelseansvarsförsäkringar tecknas och betalas av bolag med syfte att skydda personer 
i bolagsledningen mot skadeståndsskyldighet och betalningsansvar. Dessa typer av ansvar faller 
direkt på de fysiska personerna som företräder bolaget och omfattas inte av bolagets vanliga an-
svarsförsäkring. Utöver skyddet för den försäkrade personen så skyddar VD-och styrelseansvars-
försäkringar även de som har rätt att få ersättning, ofta bolaget självt, varför också aktieägare 
har ett intresse i försäkringen.28

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar bolagen en årlig kostnad på ca 
68 tkr för VD- och styrelseansvarsförsäkring. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på 
bolagens storlek. Borås Energi- och Miljö, Borås Elnät och Bostäder i Borås betalar en större del 
av försäkringen beroende på bolagens storlek jämfört med de andra bolagen. Enligt intervjuade 
vid Stadsledningskansliet är det en kostnad som fördelas och vidarefaktureras bolagen när den 
kommer in till avdelningen.

Beslut och avtal
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende VD- och styrelseansvars-
försäkringen i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal har upprättats avseende 
VD-och styrelseansvarsförsäkringen mellan Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen och  
respektive bolag.

26 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/juridik.4.7daefd18148ea652b2d269.html
27 PM Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen 2016-04-25
28 https://www.soderbergpartners.se/newsroom/forsakringsnytt/vd--och-styrelseansvarsforsakring/

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/juridik.4.7daefd18148ea652b2d269.html
https://www.soderbergpartners.se/newsroom/forsakringsnytt/vd--och-styrelseansvarsforsakring/
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Administration för internbank
De kommunala bolagen får sina kapitalbehov tillgodosedda av den koncerngemensamma 
internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens  
kapitalförsörjning, räntebindningsstrategi, tillgodose behovet av finansiell kompetens och samordna 
finansverksamheten. Internbanken ska tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt 
budget, säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital.29

Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en individuellt satt  
marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en marknadsmässig utlåning till 
bolagen och undvika snedvriden konkurrens.30 Det finns därmed ingen fördelningsnyckel utan 
kostnaden ingår i lånekostnaden för respektive bolag.

I ett PM gällande Internbanken i Borås Stad från 2005 framgår att den administrativa kostnaden 
för internbanken ska fördelas mellan kommun och bolag efter dess lånevolym som en del 
av inrättande av en internbank.31 Enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet består den  
administrativa avgiften av:

• löner (50 % finanschef och 80 % finanssekreterare)

• konsulter (CRM, KI finans)

• Finansiell rådgivare (JLL)

• Standard & Poor (kostnad för årlig rating av Borås Stad av kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor.)

• Provision cert (bankernas förmedlingskostnad vid certifikatsemissioner)

• Provision obl (bankernas förmedlingskostnad vid obligationsemissioner samt kostnad 
för att lista obligationerna på Nasdaq-börsen)

• Övrigt t.ex. Euroclear (kostnader som Euroclear (clearinghus) tar ut för att hantera 
räntebetalningar och förfall på certifikat och obligationer, ett annat exempel på övriga 
kostnader är den årliga kostnaden för LEI-koder d v s unik kod för juridisk person som 
är nödvändig för att göra t ex ränteswappar)

De administrativa kostnaderna uppgår till ca 3,4 mnkr för år 2022 och debiteras respektive bolag 
i samband med räntesättningen på lånen. Det blir ett påslag på räntan om ca 0,046 % per år och 
0,004 % per månad totalt för Borås Stad.

Beslut och avtal
Kommunfullmäktige har den 23 februari 2006 beslutat om Interbank i Borås Stad. PM:et 
från Administrativa kontoret är en del av beslutsunderlaget till Kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunfullmäktige beslutade att en internbank inrättas för Borås Stad och dess bolag. 
Uppdraget är att ansvara för förvaltningsorganisationen och bolagens behov av kortfristig och 
långfristig upplåning. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om den formella uppbyggnaden, 
regler och organisation m.m.32 Avtal finns med respektive bolag om internbanken. I avtalen 
framgår det under ränta att räntesättningen vid utlåning från internbanken täcker de externa 
kostnader som internbanken har för kapitalanskaffning och administration.

29 Borås Stad budget för de kommunala bolagen 2022, Fastställt av Kommunfullmäktige 2022-01-20.
30 Ibid. 
31 PM Intern bank i Borås Stad, Administrativa kontoret 2005-12-06.
32 Intern banken i Borås Stad, Kommunfullmäktige 2006-02-23.
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Dataskyddsombud
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska tillhandahålla dataskyddsombud i enlighet 
med vad som anges i dataskyddsförordningen (GDPR) om dataskyddsombud för deltagande 
kommuner inklusive de av kommunen helägda bolagen. 

Enligt artikel 39 GDPR ska dataskyddsombudet minst ha följande uppgifter:

a) Informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt GDPR och andra av unionens eller 
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.

b) Övervaka efterlevnaden av GDPR, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds- 
bestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi 
för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning 
av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.

c) På begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 
genomförandet av den enligt artikel 35.

d) Samarbeta med tillsynsmyndigheten.

e) Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet 
det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.33

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar åtta bolag en årlig kostnad 
på ca 208 tkr för dataskyddsombud. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på en fast 
kostnad på 21 450 kr/bolag och sedan en rörlig kostnad baserad på respektive bolags omsättning 
per år. Enligt intervjuade på Stadsledningskansliet har bolagen möjlighet att välja om de vill ha 
dataskyddsombud från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund eller om bolagen vill anlita 
andra dataskyddsombud.

Beslut och avtal
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende dataskyddsombud i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal avseende dataskyddsombud har  
upprättats mellan Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen och respektive bolag. Däremot har ett 
avtal upprättats mellan Borås Stad och Sjuhärads kommunalförbund avseende dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018 beslutat att under förutsättning att samtliga nämnder 
samtycker, ger kommunstyrelsen uppdrag till informationssäkerhetsansvarig placerad på 
Stadsledningskansliet att fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av organisationen 
i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen 
rekommenderar att respektive nämnd beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens beslut.34

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018 beslutat om organisationen för arbetet med den nya 
dataskyddsförordningen gäller från och med den 25 maj 2018. Kommunstyrelsen föreslår  
respektive nämnd, tillika personuppgiftsansvarig, utse tjänstepersoner vid Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.35

Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsens rekommendation om att utse dataskyddsombud 
enbart gäller för respektive nämnd och inte för respektive bolag.

33 Samverkansavtal delregional dataskyddsverksamhet, avtal mellan Borås Stad och Sjuhärads kommunalförbund avseende 

Dataskyddsombud, 2022-05-18.
34 Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-06-18 § 339
35 Ibid. 
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Koncerninköp
Stadsledningskansliets avdelning för Koncerninköp upprättar och upprätthåller avtal genom 
upphandling mellan leverantörer och Borås Stad. De inköp och avrop som genomförs ska leda 
till leveranser av rätt vara/tjänst, rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad.36

Koncerninköp debiterar bolagen en årlig kostnad på ca 812 tkr som avser bolagsabonnemang 
för koncerninköp. Bolagsabonnemanget ska i sin helhet täcka övergripande kostnader som 
Koncerninköp har och som bolagen kan nyttja. Det innebär exempelvis rådgivning kring upp-
handlings- och avtalsfrågor, upphandlingsjuridiska frågor samt utbildning inom inköp och  
möjligheten att nyttja flera av kommunkoncernens samordnade avtal. Det finns en fördelnings-
nyckel från 2014 som är dels baserad på en grunddebitering om 30 tkr/bolag/år och dels baserad 
på omsättning per bolag/år. Summan justeras årligen genom indexuppräkning.

Enligt flertalet intervjuade framgår att utöver abonnemangskostnaderna faktureras också direkta 
kostnader för specifika upphandlingsuppdrag. De direkta kostnaderna består av en minimikostnad 
om 15 000 kr samt ett timpris 750 kr/timme.37 Dessa kostnader är inte med i sammanställningen 
i bilaga 1.

Beslut och avtal
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende bolagsabonnemang för  
koncerninköp i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal har upprättats avseende 
Koncerninköp mellan Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen och respektive bolag.

Embrace
Embrace är ett digitalt verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som 
till vissa delar görs i samverkan mellan Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Bostäder i Borås, 
Stadsledningskansliet avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet och Polisen. Systemet 
bygger på inrapporteringar om händelser från ett stort antal aktörer i framförallt kommunens 
särskilt utsatta områden. Inrapporteringarna bearbetas och analyseras och kan därefter användas 
för exempelvis trygghetsskapande åtgärder i ett bostadsområde.

Stadsledningskansliet avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet debiterar Bostäder i Borås 
en årlig kostnad på ca 54 tkr för det digitala systemet Embrace. Det finns ingen fördelnings- 
nyckel utan årliga kostnaden för Embrace fördelas enligt överenskommelse lika mellan Stads- 
ledningskansliet avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, Fritid- och folkhälsoför- 
valtningen och Bostäder i Borås.

Beslut och avtal
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende det digitala systemet Embrace 
i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal har upprättats avseende det digitala 
systemet Embrace mellan Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen och Bostäder i Borås.

36 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/

koncerninkop.4.de5dd5b148c5580c5cad8d2.html
37 https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/

bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/koncerninkop.4.de5dd5b148c5580c5cad8d2.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/koncerninkop.4.de5dd5b148c5580c5cad8d2.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html
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2.5.2 Servicekontoret/Servicenämnden
Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads för- 
valtningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning 
utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen.38 Den centralt tillkommande kostnaden från 
Servicenämnden till bolagen är Kemikaliehantering och uppgår till ca 523 tkr. De andra kostnads- 
posterna har respektive bolag valt Servicekontoret för utförande av olika tjänster och uppgår till 
ca 2,5 mnkr.

Kemikaliehantering
Ett av Borås Stads miljömål är att bidra till hållbar konsumtion. Ett etappmål är att minska 
användandet av kemikalier som kan skada hälsa och miljö och ett annat etappmål är att införa 
ett kemikaliehanteringssystem.39

I Borås Stads budget 2020 har Servicenämnden fått i uppdrag att köpa in och driva ett kemika-
liehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag.40

Servicekontoret debiterar sammantaget bolagen en årlig kostnad på ca 523 tkr avseende kemika-
liehantering. Det finns en fördelningsnyckel där 80 % av kostnaden baseras på andelen säkerhets-
datablad som respektive förvaltning och bolag har registrerade i kemikaliehanteringssystemet. 
20 % av kostnaden baseras på hur stor omsättning förvaltningen eller bolaget har. Fördelningen 
tar hänsyn till hur stor förvaltningen eller bolaget är. Sedan ska även de som inte har några  
kemikalier ta sin del av kostnaden.

I fördelningsnyckeln ingår även kostnader som består av personalkostnad för kemikaliesam-
ordnarens lön och tjänster som består av programvara och materialkostnader. De upparbetade 
kostnaderna för 2020 och 2021 kommer att fördelas ut på två år, 2022 och 2023.

Beslut och avtal
Kommunfullmäktige har den 20-21 och 29 november 2019 beslutat om Borås Stads budget 2020 
där uppdraget om att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem till Servicenämnden ingår. 
Inga avtal har upprättats avseende kemikaliehantering mellan Servicekontoret/Servicenämnden 
och respektive bolag.

38 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html
39 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/kemikaliehantering.4.512c775e175223d04271cf84.html
40 Borås Stads budget 2020, Fastställt av Kommunfullmäktige 20-21 och 29 november 2019.

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/kemikaliehantering.4.512c775e175223d04271cf84.html
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Digital Arbetsplats (DAP)
Digital arbetsplats är den grundläggande IT-tjänsten för merparten av Borås Stads medarbetare.  
Den digitala arbetsplatsen omfattar bland annat ett användarkonto, tillgång till intranätet,  
lagring, e-post samt ett antal standardprogram.

Enligt vidtalade på Servicekontoret har fyra bolag (Borås Elnät, Borås Parkering, BoråsBorås 
TME och Industribyggnader i Borås) valt att ansluta sig till Borås Stads digitala arbetsplats.

Enheten Dataservice vid Servicekontoret debiterar förvaltningarna och fakturerar bolagen en 
årlig kostnad på ca 59,8 mnkr, varav de fyra bolagen sammantaget betalar en årlig kostnad på ca 
577 tkr. Det finns en fördelningsnyckel. Digital ArbetsPlats (DAP) består av tre olika områden, 
varav två av områdena, Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska. Det tredje området 
i DAP är anslutningsavgiften för Hyr-PC och denna kostnad är samma för både Administrativ 
personal och Pedagogisk personal. Denna tillkommer för varje Hyr-PC som förvaltningarna/
bolagen hyr genom dataservice. Själva Hyr-PC-hyran är inte med i de centrala kostnaderna. 
Denna ligger utanför då förvaltningarna/bolagen själva kan styra i vilken omfattning och i vilket 
prissegment man vill hyra.

Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska för alla medarbetare som använder Borås Stads 
DAP. Prissättning av dessa tjänster går till enligt följande:

I samråd med tjänsteägaren, Borås Stads ekonomichef, förvaltningsledaren på Servicekontoret 
och några till kommer de överens om ambitionsnivån för DAP. Därefter beräknas den totala 
kostnaden för DAP av Dataservice. Sedan beräknas det fram ett styckpris inom Infrastruktur. 
För tredje området är det samma pris som gäller och då beräknas priset ut från totala kostnads-
massan i förhållande till antal Hyr-PC som hyrs.

Dataservice sköter debiteringen för tjänsteägarens räkning. Dataservice förmedlar inte den  
summariska budgetsiffran för kommande år till bolagen utan de publicerar styckpriset för  
respektive tjänst på Intranätet. Utifrån dessa priser har respektive kund själv möjlighet att beräkna 
sina kostnader för kommande år. Priser presenteras varje år under våren.

Beslut och avtal
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente.  
I § 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att efter 
avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder och 
bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal-  
och löneadministration).

Inga skriftliga avtal har upprättats mellan Servicekontoret/Servicenämnden och Borås Parkering, 
BoråsBorås TME och Industribyggnader i Borås. Enligt vidtalande vid Servicekontoret har 
muntlig överenskommelse funnits med berörda bolag avseende kostnaden för digital arbetsplats. 
En underskriven avsiktsförklaring har upprättats mellan Borås Elnät och Dataservice. I avsikts-
förklaringen ingår det att Dataservice ska leverera kommunikation, digital arbetsplats (DAP), 
brandvägg, backup och drift av verksamhetssystem.
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Övriga tjänster från Dataservice
Servicekontoret debiterar Borås Elnät för en licenskostnad på 9,6 tkr per år för att använda 
InfoCaption som är ett digitalt verktyg för att skapa guider, introduktioner, utbildningar och 
portaler.

Servicekontoret debiterar Borås Parkerings en kostnad på 25 tkr per år avseende IT-tjänsten 
Affärssystem Visma Administration.

Enligt vidtalade på Servicekontoret har bolagen ovan valt att anlita Servicekontoret som utförare 
avseende driften av IT-tjänsterna.

Beslut och avtal
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente.  
I § 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder 
och bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration).

Inga skriftliga avtal finns upprättade mellan Borås Elnät och Servicekontoret/Servicenämnden  
avseende övriga tjänster från Dataservice. Enligt vidtalande vid Servicekontoret har muntlig  
överenskommelse funnits med berörda bolag avseende kostnaden för övriga tjänster från Dataservice. 
Det finns ett utkast till en överenskommelse mellan Borås Parkerings avseende leverans av  
IT-tjänsten Affärssystem Visma Administration. Överenskommelsen är inte underskriven.

Telefonservice
Telefonservice och växel Telefonservice ansvarar driftsmässigt för alla anknytningar och 
tjänster under växeln samt för hänvisningssystemet CMG.41 Personal- och kontorsservice på 
Servicekontoret debiterar fem bolag (Borås Energi och Miljö, Borås Elnät, Industribyggnader 
i Borås, Borås Parkering och BoråsBorås TME) sammantaget en årlig kostnad på ca 561 tkr.  
Kostnaden är baserad på antal inlagda poster i den elektroniska telefonkatalogen CMG.  
Det finns ingen fördelningsnyckel till kostnaderna utan underlagen finns i Servicekontorets 
försystem KomMa.

Beslut och avtal
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Telefonservice i Kommun-
styrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige.

Det finns ett avtal avseende Telefonservice från den 27 november 2018. Avtalet är undertecknat 
av Borås Stads ekonomichef, avdelningschef på Servicekontoret för Personal- och kontorsservice, 
Telefonservice och växel, och arbetschef på Servicekontoret. I avtalet framgår beställarens upp-
drag till utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad och kvalitet.42 Det finns ett internt PM från 
den 6 maj 2019 där det framgår att Stadsledningskansliet och Servicekontoret har upprättat en 
ny debiteringsmodell för Telefonservice och växel från 2019.43 Stadsrevisionen noterar att avtal 
avseende telefonservice inte omfattar Borås Stads bolag.

Inga avtal har upprättats mellan Servicekontoret/Servicenämnden och respektive bolag.

41 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/

telefonservice.4.42c2064148ea69441ebc68a.html
42 Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27
43 Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/telefonservice.4.42c2064148ea69441ebc68a.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/telefonservice.4.42c2064148ea69441ebc68a.html
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Utskriftstjänster
Utskriftenheten på Servicekontoret debiterar sju bolag en sammantagen årlig kostnad på ca 431 
tkr avseende utskriftstjänster. Kostnaden avser uthyrning av utskriftsenheter som är baserad på 
inköpskostnad och avskrivningskostnad under 36 månader. I kostnaden ingår en administrativ 
avgift per utskriftenhet. Det finns ingen fördelningsnyckel.

Beslut och avtal
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente.  
I § 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att efter 
avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder och 
bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- 
och löneadministration).

Det framgår även att de ska utföra tjänster avseende om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten 
av kommunens fastigheter, fastighetsservice och tillhandahålla service beträffande utskriftsen-
heter, kopiering och dylikt.44

Servicekontoret har upprättat avtal avseende utskrifttjänster med fyra bolag (Borås Elnät, 
Industribyggnader, Borås Parkering och Fristadbostäder). Tre bolag (Borås Energi- och Miljö, 
Akademiplatsen, och BoråsBorås TME) finns det utkast till utskrifttjänstavtal men de är inte 
undertecknade. Enligt vidtalande på Servicekontoret finns det alltid en kommunikation med 
berörda bolag om kostnaden avseende utskrifttjänster.

Redovisningsservice
Redovisningsservice är Borås Stads resurs för redovisningsfrågor.45

Redovisningsservice på Servicekontoret debiterar tre bolag (Borås Energi och Miljö, Borås Elnät 
och Bostäder i Borås) en årlig kostnad på sammantaget ca 690 tkr. Kostnaden avser användning 
av Borås Stads ekonomisystem Agresso UNIT4 ERP och InfoKey som är ett rapporteringsverktyg 
(gäller endast för Borås Energi och Miljö) och bolagens andel för support och underhåll baserat 
på den ursprungliga investeringen i Agresso år 2004. Redovisningsservice är systemförvaltare 
av Agresso och InfoKey. Det finns ingen fördelningsnyckel.

Beslut och avtal
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente.  
I § 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder 
och bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration).46

Inga skriftliga avtal har upprättats mellan Servicekontoret och respektive bolag. Enligt vidtalande 
vid Servicekontoret har muntlig överenskommelse funnits med berörda bolag avseende kostnaden 
för Agresso sedan 2004.

44 1 § Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-09-29.
45 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/

redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html
46 Borås Stad, Kommunfullmäktige, protokoll, 2022-09-29.

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html
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Löneservice
Löneservice hanterar löneadministration och sköter den administrativa delen av anställningsavtal, 
löneavtal, löneunderlag.47 Servicekontoret debiterar fyra bolag (Borås Elnät, Industribyggnader, 
Toarpshus och Sandhultsbostäder) en sammantagen årlig kostnad på ca 284 tkr per år.

Enligt avtalen mellan Löneservice och bolagen omfattar tjänsten Lön- och personaladministra-
tion, vilket innebär tillgång till personal- och lönesystemet Heroma (inkl. drift, appar m.m.), 
rådgivning via support (telefon och e-post) och utbildningar och information. Det finns ingen 
fördelningsnyckel.

Beslut och avtal
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente.  
I § 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder 
och bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration).48

Det finns avtal mellan Servicekontoret/Servicenämnden och respektive bolag.

47 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/

loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
48 Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2022-09-29

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
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2.5.3 Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja 
fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av 
mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt anläggningar för motion, rekreation och 
tävlingsverksamhet.49

Borås rent och snyggt
Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, 
Borås City, Navet Science Center, Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Målet är att nedskräpningen utomhus i Borås ska minska med 50 procent mellan 2022 och 2030 
vilket är politiskt antaget i Boråsregionens gemensamma avfallsplan.50

Fritids- och folkhälsoförvaltningen debiterar två bolag (Borås Energi och Miljö och Bostäder i 
Borås) en sammantagen årlig kostnad på 120 tkr. Det finns en fördelningsnyckel där involverade 
förvaltningar och bolag betalar lika mycket, d.v.s. 60 tkr vardera/år.

Beslut och avtal
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Borås rent och snyggt i 
Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden eller Kommunfullmäktige.

Enligt vidtalande på Fritids-och folkhälsoförvaltningen finns det minnesanteckningar från ett 
förvaltningschefsmöte den 12 juni 2013 där involverade förvaltningar och bolag beslutade om att 
bilda en styrgrupp för Borås rent och snyggt. Enligt minnesanteckningarna från den 20 november 
2013 har styrgruppen beslutat om finansiering av Borås rent och snyggt.

Det finns inga avtal mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och respektive bolag avseende 
Borås rent och snyggt.

49 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/
fritidsochfolkhalsoforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e691d.html
50 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt.4.461763c21582ce0434bf2557.html

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e691d.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e691d.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt.4.461763c21582ce0434bf2557.html
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2.6 Intervjuer med verksamheten
I syfte att besvara revisionsfrågorna har Stadsrevisionen har intervjuat samtliga ekonomichefer i 
bolagen såväl som andra tjänstepersoner i Borås Stads förvaltningar och i Stadsledningskansliet. 
Nedan redogörs för en sammanställning av intervjuresultaten.

2.6.1 Intervjuer med bolagen
Flertalet intervjuade uppger att det är ett solidariskt ansvar att betala fakturorna från Borås Stad 
även om man inte nyttjar tjänsterna varje år. Det är koncernperspektivet som är viktigt. Avtal 
saknas för majoriteten av kostnaderna som fördelas ut från Borås Stad uppger de intervjuade.

Det saknas samordning av centralt tillkommande kostnader, det finns ingen som har överblick 
över hur mycket kostnader som debiteras från Borås Stad till bolagen. Enligt flera intervjuade 
saknas det information om vad de betalar för, vilket period det avser och vad som ingår i tjänsterna 
som debiteras ut. Det framgår inte heller orsak till prisförändringar och det har inte varit någon 
översyn av kostnaderna och avtalsvillkor saknas. Det bara kommer en faktura från Borås Stad 
som ska betalas. Några intervjuade uppger att de har kontaktat någon ansvarig och frågat varför 
de ska betala för tjänster/system när det inte använder tjänsten. Flertalet intervjuade menar dock 
att de inte har ifrågasatt tjänsten eller försökt att säga upp den.

Många bolag anger att de flesta fall inte möjlighet att påverka kostnaderna eller innehållet i de 
resurser som fördelas ut. Några intervjuade menar på att det är en form av försäkring som man 
betalar för. Det kan vara bra att ha tillgång till tjänsten när man behöver den. Vissa intervjuade 
uppger att några av tjänsterna inte används för att de har upphandlat tjänsterna med en annan  
aktör eller att samma tjänster ingår i ett annat samarbete. Dessa bolag har på så vis dubbla kostnader 
för likadana tjänster. Några bolag uppger att de tidigare hade ett system för samma tjänst men 
efter beslut av Borås Stad får bolagen betala dubbelt så mycket för utförandet av tjänsten. Detta 
p.g.a. att Borås Stads system är dyrare än det tidigare använda och upphandlade av bolaget självt.

Flera intervjuade menar de att de inte har sett några fördelningsnycklar avseende centrala kostnader 
från Borås Stad. De intervjuade menar att fördelningen inte bör vara baseras på omsättningen 
för respektive bolag utan baseras på behovet eller användandet av tjänsten/programmet borde 
ligga till grund för fördelningen.

Vid budgetarbetet menar flertalet intervjuade att planeringsförutsättningarna inte är optimala 
för dessa fakturor, det tar några år innan man vet när de kommer in fakturor till bolaget från 
Borås Stad och att det ska finnas med i budgeten.

Enligt flertalet intervjuade uppger de att summan för respektive bolag inte är väsentligt stor men 
när det kommer en faktura från ägaren då ska det betalas.
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2.6.2 Intervjuer med Servicekontoret
Enligt intervjuade på Servicekontoret har de sedan omorganisationen 2011 (beslut i Kommun- 
fullmäktige 18 november 2010) fått fler administrativa avdelningar. Då tillkom bl.a. Löneservice,  
Dataservice, Redovisningsservice, Telefonservice som tidigare var organiserad under Administrativa 
kontoret under Kommunstyrelsen. Avdelningarna har anpassat sig efter Servicekontorets  
modell för interndebitering. Underlagen till majoriteten av debiteringarna finns i Servicekontorets 
digitala försystem KomMa.

Enligt intervjuade på Servicekontoret är det endast kemikaliehantering som är en central kostnad. 
De övriga tjänsterna som kommer från Servicekontoret har bolagen valt att anlitat dem för  
utförande av olika tjänster. Avtal saknas inom flertalet områden och målsättningen är att det ska 
finnas avtal med varje bolag framöver.

2.6.3 Intervjuer med Stadsledningskansliet
Enligt flertalet intervjuade på Stadsledningskansliet har några av kostnaderna fördelats ut till 
bolagen till följd av politiska beslut i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. Avseende 
centrala kostnader som fördelas ut finns det inga avtal mellan Stadsledningskansliet och respektive 
bolag. Kostnaderna som fördelas ut från Stadsledningskansliet är inte valbara för bolagen men 
däremot är majoriteten av tjänsterna från Servicekontoret valbara för respektive bolag.

Det finns ingen central sammanställning av centralt tillkommande kostnader som Stads-
ledningskansliet har utformat när det gäller bolagen. Det genomförs heller ingen kontinuerlig 
uppföljning eller utvärdering av centralt tillkommande kostnader i de kommunala bolagen.
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade till bolagen. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv 
och i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och 
Kommunfullmäktiges styrdokument.

Gemensamma centrala kostnader finns fördelade till alla Borås Stads bolag. Som en del av 
granskningen har kostnadernas antal och omfattning kartlagts. Kartläggningen visar att det 
finns sammantaget 15 olika typer av kostnader som debiteras bolagen. Kostnaderna uppgår 
sammantaget till ca 9,4 miljoner kronor årligen. Kostnaderna fördelas från Kommunstyrelsen 
och Servicenämnden samt en mindre del från Fritids- och folkhälsonämnden. Kostnaderna avser 
olika former av tjänster, så som ex. juridisk service, koncerninköp, VD- och styrelseansvarsför-
säkring, kemikaliehantering m.m.

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag
I det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag anges förutsättningarna för formell  
styrning av Borås stads bolag och för kommunen att fördela kostnader till bolagen. I det gemen-
samma ägardirektivet framgår att bolagens verksamhet regleras bl.a. av Kommunfullmäktige och 
av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, och av förekommande avtal mellan kommunen  
och bolaget. Detta innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att det behöver finnas beslut 
av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen samt upprättade avtal när det gäller centralt  
tillkommande kostnader till Borås Stads bolag.

Kommunfullmäktige har 29 september 2022 beslutat om riktlinjer för beställning och köp av  
tjänster inom kommunkoncernen. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster som Servicenämnden 
utför till beställande nämnder och bolag, men kan även tillämpas för interna beställningar av 
tjänster mellan andra nämnder och bolag. Riktlinjerna anger att Kommunstyrelsen bereder  
kostnadsfördelning av gemensamma tjänster genom fördelningsnycklar inför Kommunfull-
mäktiges budgetbeslut.

Granskningen visar att flertalet av de centralt tillkommande kostnaderna är obligatoriska för 
samtliga Borås Stads bolag. Dessa kostnader fördelas oftast genom olika former av fördelnings-
nycklar till bolagen. De bolag som ska nyttja tjänsterna kan i många fall inte styra över hur stor 
kostnaden blir för bolaget, påverka tjänstens innehåll eller avstå från en tjänst som man inte 
nyttjar. Bolagen känner i stor utsträckning inte till vad som ingår i tjänsterna. Information om 
avtalsvillkor samt orsak till prisförändringar saknas när det gäller merparten av kostnaderna. 
Betalande bolag har såvitt framkommer i granskningen inte heller vidtalats vid införseln när det 
gäller merparten av kostnaderna. Skriftliga avtal eller beslut saknas för majoriteten av kostnads-
posterna som fördelas ut från Borås Stad.

Därtill finns kostnader som avser tjänster där enskilda bolag själva valt att köpa vissa typer av 
tjänster från Borås Stad. Även avseende dessa kostnader saknas till stor del skriftliga avtal.

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en heltäckande bild av kostnadernas antal, 
omfattning eller utformning. Kommunstyrelsen har inte genomfört någon sammanställning 
eller analys över de centralt tillkommande kostnadernas omfattning när det gäller bolagen. 
Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt tillkommande kostnaderna avser tjänster 
som många intervjuade menar behövs för bolagen och som det är rationellt att finansiera och 
administrera centralt. Intervjuade framhåller även att den totala kostnaden för respektive bolag 
inte är betydande.
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Omständigheterna ovan innebär att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna för 
Borås Stads bolag präglas av avsaknad av formella beslut och upprättade avtal. Detta medför att 
vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll är tydliggjorda när det gäller de kostnader som fördelas 
ut till Borås Stads bolag. Förhållandena innebär även svårigheter när det gäller uppföljning och 
effektivisering av de tjänster som omfattas.

Stadsrevisionens bedömning är att de förhållanden som framkommer i granskningen innebär 
avsteg från det gemensamma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning av bolagen. 
Bristerna innebär att systematik, kontroller och rutiner till största delen saknas när det gäller de 
centralt tillkommande kostnaderna i Borås Stads bolag. Förhållandena bedöms innebära att intern 
styrning och kontroll inom området inte är tillräcklig. Avsaknad av central uppföljning, överblick 
och samordning medför att Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms som bristfällig. 

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag omfattar, sett till respektive bolag, 
mindre betydande belopp årligen. Detta medför att effekterna av de brister som framkommit i 
granskningen inte är omfattande.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns formella 
beslut av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga obligatoriska kost-
nader som fördelas till Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelserna 
i respektive bolag behöver upprätta skriftliga avtal som omfattar de tjänster som köps av, eller 
tillhandahålls till, bolagen. I avtalen bör b.la. framgå kostnader, tjänsteinnehåll, principer för 
kostnadsuppräkning och hur avtalet ska följas upp. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa 
en tillräcklig uppsikt inom området.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
De kommunala bolagen är egna upphandlande myndigheter och ska följa lagen om offentlig 
upphandling (LOU). När det gäller intern upphandling finns vissa undantag från regelverket i 
LOU. Undantaget innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa avtal med varandra 
utan att genomföra upphandling. Undantaget kallas ibland ”in house-undantaget” eller 
”Teckalundantaget”.

Granskningen visar att ingen utredning om undantagets tillämplighet har genomförts i Borås 
Stad. Det finns dock arbetsmaterial från 2014 som avhandlar undantagens tillämplighet i organi-
sationen. Arbetsmaterialet utgår ifrån den gamla LOU och har inte diarieförts eller fattats beslut 
om. Intervjuade uppger att en bedömning har genomförts av stadsjurist och upphandlingsjurist 
i frågan, det finns dock ingen dokumenterad bedömning. Inget vidtalat bolag i Borås Stad har 
genomfört någon egen utredning eller bedömning om undantagets tillämplighet vid bolagens 
köp inom organisationen.

Det är alltid varje upphandlande myndighets ansvar att säkerställa att LOU efterlevs i varje enskilt 
köp från kommunkoncernen. I praktiken är det dock vanligt förekommande att en större  
utredning avseende undantaget görs i kommuner. En sådan utredning behöver omfatta förut-
sättningarna för samtliga kommunala bolag.

Förhållandena innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att varken Kommunstyrelsen eller 
Borås Stads bolag säkerställt att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna mellan 
bolagen och kommunen är förenligt med LOU. En utredning med bedömning av undantagets 
tillämplighet behöver genomföras och dokumenteras. Utredning och bedömning behöver omfatta 
såväl samtliga bolags köp inom kommunkoncernen som Borås Stads möjlighet att sälja varor och 
tjänster till kommunens bolag. Bedömningen behöver beslutas av Kommunstyrelsen för att sedan 
expedieras till berörda nämnder och bolag. Undantagets tillämplighet behöver även beaktas om 
nya centrala kostnader införs när det gäller de kommunala bolagen.
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna i Borås Stads bolag 
till stor del präglas av avsaknad av formella beslut och upprättade avtal. Vare sig kostnader eller 
tjänsteinnehåll är tydliggjorda när det gäller merparten av de kostnader som fördelas ut till Borås 
Stads bolag. Övergripande analys av kostnadernas omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare 
sig Kommunstyrelsen eller de granskade bolagen har säkerställt och dokumenterat att hanteringen 
av kostnaderna är förenlig med lagen om offentlig upphandling.

Stadsrevisionens bedömning är att de förhållanden som framkommer i granskningen innebär 
avsteg från det gemensamma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning av bolagen. 
Förhållandena bedöms innebära att intern styrning och kontroll inom området inte är tillräck-
lig. Avsaknad av central uppföljning, överblick och samordning medför att Kommunstyrelsens 
uppsikt inom området bedöms som bristfällig.

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag omfattar, sett till respektive bolag, 
mindre betydande belopp årligen. Detta medför att effekterna av de brister som framkommer i 
granskningen inte är omfattande.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns formella 
beslut av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga obligatoriska kost-
nader som fördelas till Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelserna 
i respektive bolag behöver säkerställa att skriftliga avtal upprättas som omfattar de tjänster som 
köps av, eller tillhandahålls till, bolagen. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig 
uppsikt inom området.

Kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser behöver därutöver säkerställa att hante-
ringen av de centralt tillkommande kostnaderna är förenliga med lagen om offentlig upphandling.

Andreas Ekelund

Revisionschef

Anna Duong

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar och förordningar

Aktiebolagslag (2005:551)

Kommunallag (2017:725)

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)

Förarbeten och statliga utredningar

Proposition 1990/91:117

Proposition 1973:90

Kommunala styrdokument och rapporter

Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2022-03-24

Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-09-29

Reglemente för Fritids-och folkhälsonämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19.

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-03-24 

Program - Borås Stads styr- och ledningssystem fastställt av Kommunfullmäktige, senast 
revidering 2022-03-24

Riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen, Fastställt av Kommun-
fullmäktige 2022-09-29

Borås Stad budget för de kommunala bolagen 2022, Fastställt av Kommunfullmäktige 2022-01-20

Protokoll
Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2006-02-23

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-06-18

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-11-20-2019-11-21, 2019-11-29

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2022-09-29

Avtal
Avtal – Servicekontoret, Löneservice med Borås Elnät 2016

Avtal – Servicekontoret, Löneservice med Industribyggnader 2020

Avtal – Servicekontoret, Löneservice med Sanhultsbostäder 2021

Avtal – Servicekontoret, Löneservice med Toarpshus 2021

Avtal – Servicekontoret, Kontorsservice med Parkeringsbolaget 2022

Avtal – Servicekontoret, Kontorsservice med Borås Elnät 2020

Avtal – Servicekontoret, Kontorsservice med Industribyggnader i Borås 2020

Avtal – Servicekontoret, Kontorsservice med Fristadsbostäder 2021

Avtal – Servicekontoret, Kontorsservice med Borås Energi och Miljö 2021

Avsiktsförklaring – Servicekontoret, Dataservice med Borås Elnät 2021
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Samverkansavtal delregional dataskyddsverksamhet, avtal mellan Borås Stad och Sjuhärads 
kommunalförbund avseende Dataskyddsombud, 2022-05-18

Internt PM – Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27

Intervjuer

Intervju 1 och 2 med representanter för Bolag 1. 2022-09-08

Intervju 3 med representant för Servicekontoret. 2022-09-09

Intervju 4 med representant för Bolag 2. 2022-09-13

Intervju 5 med representant för Servicekontoret. 2022-09-16

Intervju 6 med representant för Bolag 3 2022-09-20

Intervju 7 med representant för Bolag 4. 2022-09-21

Intervju 8 och 9 med representanter för Bolag 5. 2022-09-28

Intervju 10 med representant för Bolag 6 och Bolag 7 2022-09-29

Intervju 11 med representant för Bolag 8. 2022-09-30

Intervju 12 och 13 med representanter för Bolag 9. 2022-10-04

Intervju 14 med representanter för Bolag 10 och Bolag 11 2022-10-04

Intervju 15 och 16 med representanter för Servicekontoret. 2022-10-05

Intervju 17 med representant för Bolag 12. 2022-10-13

Intervju 18 med representant för Stadsledningskansliet 2022-10-19

Intervju 19 och 20 med representanter för Bolag 13 och Bolag 14 2022-10-24

Intervju 21 med representant för Bolag 15 2022-10-24

Intervju 22 med representant för Bolag 16 2022-10-26

Intervju 23 med representant för Upphandlingsmyndigheten 2022-11-09

Intervju 24 med representant för Stadsledningskansliet 2022-11-15

Intervju 25 med representant för Upphandlingsmyndigheten 2022-11-16
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Mailkorrespondens

Mailkorrespondens med representant 1 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 2 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 3 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 4 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 5 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 6 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 7 för Stadsledningskansliet.

Mailkorrespondens med representant 8 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 9 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 10 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 11 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 12 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 13 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 14 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 15 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 16 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 17 för Servicekontoret.

Mailkorrespondens med representant 19 för Fritids- och folkhälsonämnden.

Mailkorrespondens med representant 20 för Fritids- och folkhälsonämnden.

Övrigt

Rosén Andersson, Helena, Mühlenbock, Eva-Maj, Hallberg Olof, Norlén Hugo, Näslund 
Johanna, Piper Catharina Willquist, Lagen om offentlig upphandling – En kommentar tredje 
upplagan 2020 

Kastberg, Patrik, Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019

Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, tredje upplagan 2021

Kastberg, Patrik; Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:22

Promemoria (PM) 

PM Intern bank i Borås Stad, Administrativa kontoret 2005-12-06

PM - Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen 2016-04-25

Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Växel, 2019-05-06
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Internetkällor

Beställning av upphandlingsuppdrag

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningav-
upphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html

Borås rent och snyggt

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt.4.461763c-
21582ce0434bf2557.html

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/fritidsoch-
folkhalsoforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e691d.html

Juridik

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/juridik.4.7daefd18148ea652b2d269.html

Kemikaliehantering

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/kemika-
liehantering.4.512c775e175223d04271cf84.html

Kommunala bolag

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/bolag/kommunalabo-
lag.4.6a80e56d15869d0d313f0fc4.html

Löneservice

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/
personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html

Redovisningsservice

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/
affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html

Stadsrevisionens granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad

https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20
Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20ut-
f%C3%B6rarmodellen.pdf

Stadsrevisionens granskning av centralt tillkommande kostnader

https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20
Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningavupphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt.4.461763c21582ce0434bf2557.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt.4.461763c21582ce0434bf2557.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e691d.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e691d.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/juridik.4.7daefd18148ea652b2d269.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/kemikaliehantering.4.512c775e175223d04271cf84.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/kemikaliehantering.4.512c775e175223d04271cf84.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/bolag/kommunalabolag.4.6a80e56d15869d0d313f0fc4.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/bolag/kommunalabolag.4.6a80e56d15869d0d313f0fc4.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html
https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20Bor%C3%A5s%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20utf%C3%B6rarmodellen.pdf
https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf
https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf
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Stadsledningskansliet

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskans-
liet.4.64737d1d14502edf3956191e.html

Servicekontoret

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025b-
c80148884464ed46f6.html

Telefonservice

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/
personalochkontorsservice/telefonservice.4.42c2064148ea69441ebc68a.html

Upphandling och inköp

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochin-
kop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html

Upphandlingsmyndigheten

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/olika-sorters-avtal-och-kon-
trakt/avtal-som-ar-undantagna/#intern_upphandling_teckalundantaget

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/1348382/kop-mellan-bolag-1/

VD- och styrelseansvarsförsäkring

https://www.soderbergpartners.se/newsroom/forsakringsnytt/vd--och-styrelseansvarsforsakring/

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet.4.64737d1d14502edf3956191e.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025bc80148884464ed46f6.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/telefonservice.4.42c2064148ea69441ebc68a.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/personalochkontorsservice/telefonservice.4.42c2064148ea69441ebc68a.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop.4.613655ff148a1209d2d92ab.html
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/olika-sorters-avtal-och-kontrakt/avtal-som-ar-undantagna/#intern_upphandling_teckalundantaget
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/olika-sorters-avtal-och-kontrakt/avtal-som-ar-undantagna/#intern_upphandling_teckalundantaget
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/1348382/kop-mellan-bolag-1/
https://www.soderbergpartners.se/newsroom/forsakringsnytt/vd--och-styrelseansvarsforsakring/
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Summa 

SLK Adm för bolaggstyrning 725 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 000

SLK Juridisk service 430 685 228 910 14 760 138 780 28 260 36 780 28 260 14 760 14 760 33 025 14 760 14 760 14 760 14 760 1 028 020

SLK VD- och styrelseansvarsförsäkring 3 712 9 876 3 712 7 526 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 9 877 3 712 3 712 3 712 3 712 68 111

SLK Adm för internbank 1 867 698 917 23 100 442 500 58 867 143 583 47 433 3 867 0 1 470 267 77 507 126 733 96 017 224 667 3 415 324

SLK Dataskyddsombud 0 64 535 0 32 849 23 960 0 23 137 0 0 42 684 6 834 6 834 6 834 0 207 667

SLK Koncerninköp 0 233 700 30 400 88 000 41 900 40 800 37 800 30 600 31 700 130 100 37 500 35 100 36 500 38 200 812 300

SLK Embrace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 333 0 0 0 0 54 333

SK Kemikaliehantering 0 211 214 1 302 42 547 92 474 35 600 11 722 868 434 87 264 36 903 651 868 1 302 523 149

SK Digital arbetsplats 0 0 0 43 866 0 96 590 144 281 292 544 0 0 0 0 0 0 577 280

SK Övriga tjänster från Dataservice 0 0 0 9 600 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 34 600

SK Telefonservice 0 220 020 0 285 165 0 24 780 12 420 18 900 0 0 0 0 0 0 561 285

SK Utskrifttjänster (skrivare och kopiatorer) 0 245 664 18 000 92 597 0 14 520 19 656 24 420 0 0 16 394 0 0 0 431 250

SK Redovisningsservice 0 318 467 0 193 973 0 0 0 0 0 177 872 0 0 0 0 690 312

SK Löneservice 0 0 0 115 817 0 26 300 0 0 0 0 0 25 000 20 000 0 187 117

FOF Borås rent och snyggt 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 120 000

Summa per bolag 1 161 264 2 291 303 91 274 1 493 220 249 173 422 665 353 421 389 670 50 606 2 065 422 193 609 212 790 178 691 282 641 9 435 747
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Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag - Bilaga 1

Förkortningar
SLK = Stadsledningskansliet
SK = Servicekontoret
FOF = Fritids- och folkhälsoförvaltningen



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen


Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Ann Malm 
Handläggare 
033 35 74 78 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-22 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00011 2.4.1.3 

Granskning av Borås Stads hantering av moms 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden översänder upprättat svar till Stadsrevisionen på rapport om 

granskning av Borås Stads hantering av moms. 

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har beställt en extern fördjupad granskning av Borås Stads 

momsrutiner. Granskningens sammanfattande bedömning är att 

Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte har en fullt ut tillräcklig intern 

kontroll avseende den löpande momshanteringen.  

Servicenämnden har inte varit en granskad nämnd, nämnden har däremot i sin 

roll som utförare försett granskningen med skriftliga underlag. 

Servicenämnden kommer i sin roll som utförare av stadens momsredovisning 

vara Kommunstyrelsen behjälplig i framtagande av rutiner och arbeta för att 

säkerställa en korrekt hantering av moms i Borås Stad i framtiden, i enlighet 

med den redovisningsbeställning som ligger till grund för uppdraget. 

Ärendet i sin helhet 

Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en fördjupad granskning 

av Borås Stads momsrutiner. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om 

Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende momshantering 

är tillräcklig och om hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning.  

Granskningens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och 

granskade nämnder inte har en fullt ut tillräcklig intern kontroll avseende den 

löpande momshanteringen.  

Servicenämnden har inte varit en granskad nämnd, nämnden har däremot i sin 

roll som utförare försett granskningen med skriftliga underlag. 

Servicenämnden kommer i sin roll som utförare av stadens momsredovisning 

vara Kommunstyrelsen behjälplig i framtagande av rutiner och arbeta för att 
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säkerställa en korrekt hantering av moms i Borås Stad i framtiden, i enlighet 

med den redovisningsbeställning som ligger till grund för uppdraget. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv Borås Stads momshantering, 2023-01-16 

2. Rapport Granskning av Borås Stads hantering av moms, dec 2022 

3. Rapportsammandrag Granskning av Borås Stads momshantering, 2023-01-16 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundkvist 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Missiv
2023-01-16

Kommunstyrelsen 
Servicenämnden

Förskolenämnden
Grundskolenämnden

Sociala omsorgsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Granskning av Borås Stads hantering av moms

Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en fördjupad granskning av Borås Stads 
momsrutiner. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsens och 
nämndernas interna kontroll avseende momshantering är tillräcklig och om hanteringen sker i enlighet 
med gällande lagstiftning.

Granskningen visar att Borås Stad inte fullt ut redovisar ingående moms i enlighet med gällande 
lagstiftning. Hanteringen behöver ses över för att säkerställa en korrekt redovisning. Förhållandena 
bedöms innebära risk för att Borås Stad behöver korrigera tidigare redovisningsperioder om Skatteverket 
skulle genomföra en granskning. Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i granskningen 
inte en tillräcklig kunskap om den löpande momshanteringen för att kunna utöva kontroll över 
Stadens momsredovisning. Det saknas i stor utsträckning tydliga rutinbeskrivningar avseende hur 
momsredovisningen ska hanteras i nämnderna.

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen och nämnderna inte har en tillräcklig intern kontroll 
av den löpande momshanteringen.

Stadsrevisionen rekommenderar att Kommuntyrelsen och nämnderna inför löpande kontroller och 
avstämningar av momsredovisningen i syfte att säkerställa en lagenlig momshantering. Borås Stads 
befintliga momsrutiner behöver ses över och utformas i enlighet med gällande lagstiftning och syfta 
mot en mer enhetlig hantering. Stadsrevisionen rekommenderar även Kommunstyrelsen att överväga 
en genomgång av tidigare redovisningsperioder i syfte att säkerställa en korrekt redovisning och 
rapportering till Skatteverket.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder.  
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2023-04-17.

Bill Johansson
Ordförande
Första revisorsgruppen

Boris Preijde 
Ordförande
Andra revisorsgruppen
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Granskning av Borås Stads hantering 
av moms
Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört 
en fördjupad granskning av Borås Stads momsrutiner. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma 
om Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll 
avseende momshantering är tillräcklig och om hanteringen 
sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Granskningens sammanfattande bedömning är att 
Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte har en 
fullt ut tillräcklig intern kontroll avseende den löpande 
momshanteringen.

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen  
är följande:

• Granskningen visar att Borås Stad inte fullt ut 
säkerställer att redovisningen av ingående och ut-
gående moms blir korrekt. Det finns brister i hur 
Borås Stad allokerar den ingående momsen till 
kommunens momspliktiga respektive icke moms-
pliktiga verksamhet, vilket påverkar kommunens 
möjligheter att redovisa moms korrekt gentemot 
Skatteverket.

• Kommunstyrelsen inte har en fullt ut tillräcklig 
intern kontroll avseende momshanteringen.

• I vissa nämnder råder det en osäkerhet kring vilka 
av kommunens tillhandahållanden som är moms-
pliktiga och vilka som utgör myndighetsutövning 
(icke momspliktig verksamhet). Berörda nämnder 
kan därför inte anses fullt ut säkerställa en tillräcklig 
intern kontroll avseende momshanteringen.

• Nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till 
affärsmoms är inte ändamålsenlig. Granskningen 
har identifierat en felaktig tillämpning av fördel-
ningsnycklar som baserats på varje nämnds externa 
omsättning, vilka tillämpats vid beräkningen av 
underlaget för ombokning till affärsmoms.

• Det finns viss kontroll av att momsredovisningar 
upprättas av personer med god kompetens inom 
momsområdet. Borås Stad har dock inte fullt 
ut säkerställt att kompetensen bibehålls inom 
kommunen, då det saknas klara rutinbeskrivningar 
avseende hur momsredovisningen ska hanteras. 
Detta lämnar kommunen sårbar vid bortfall av 
personalstyrkan på grund av plötslig frånvaro 
såsom sjukskrivning eller liknande.

• Borås Stad har god kännedom om de avdragsbe-
gränsningsregler som finns i Mervärdesskattelag 
(1994:200) avseende stadigvarande bostad, inköp 
av bilar samt representation. Information om dessa 
regler finns tillgänglig för samtliga medarbetare. 

Det saknas emellertid en intern kontroll gällande 
hur reglerna efterlevs och hanteras i momsredo-
visningssammanhang.

Avdragsbegränsningar för ingående moms hanteras 
överlag på ett ändamålsenligt sätt. Emellertid 
noteras att för fakturor som avser konferenspaket 
och efterföljande middagar finns det anledning att 
se över den nuvarande hanteringen för att säker-
ställa att all ingående moms är avdragsgill såsom 
del av en konferens, och att ingen del skulle kunna 
aktualisera avdragsbegränsningar för representa-
tionskostnader.

• Det saknas tydliga och dokumenterade rutinbe-
skrivningar kring hanteringen och redovisningen 
av moms inom olika verksamheter/områden. 
Det noteras dock att det finns tydliga rutinbe-
skrivningar för utställande av kundfakturor.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och granskade nämnder.

• Att en rutin tas fram där den ingående momsen 
vid kontering, beroende på om inköpet är hän-
förligt till Borås Stads momspliktiga eller icke 
momspliktiga verksamhet, hänförs till antingen 
den momspliktiga verksamheten eller till den icke-
momspliktiga verksamheten.

• Att en rutin för kontroll av fakturaunderlag, likt 
den som tillämpas på Fritids- och Folkhälsoför-
valtningen/Kulturförvaltningen implementeras 
på alla förvaltningar. Rutinen bör utformas på 
ett sätt som säkerställer att utställande av kund-
fakturor sker mot bakgrund av korrekt utformat 
underlag.

• Att rutiner för hur tillhandahållanden till de 
kommunala bolagen prissätts införs.

• Att upprätta en rutin för momsrapportering som 
grundar sig på Mervärdesskattelagens föreskrifter.

• Att rutinerna kompletteras med styrdokument för 
att säkerställa en korrekt momshantering i hela 
Borås Stad.

• Att en rutin upprättas som möjliggör för de an-
svariga på Redovisningsservice att säkerställa att 
alla frågor besvaras på ett korrekt och erforderligt 
sätt, samt för det fall att frågan skulle vara relevant 
för flera nämnder, följer upp med respektive 
nämnd för att kontrollera nuvarande hantering 
och informera om korrekt hantering.

• Att se över den interna hanteringen av moms på 
fakturor avseende representation för att säkerställa 
att den nuvarande hanteringen är korrekt.

• Att överväga en grundlig genomgång av tidigare 
redovisningsperioder i syfte att säkerställa en korrekt 
redovisning och rapportering till Skatteverket.
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Innehållsförteckning
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1.1 Bakgrund och syfte

1. Inledning

Uppdrag

Deloitte AB (nedan Deloitte) har fått i uppdrag av revisionskontoret i Borås 
Stad att genomföra en granskning av Borås Stads momsrutiner.

Bakgrund 

Kommuner omfattas både av det allmänna momssystemet (det så kallade 
affärsmomssystemet) och av ersättningssystemet (det så kallade 
kommunkontosystemet). Ersättningssystemet kompenserar kommuner för 
den ingående moms som kommuner inte får dra av i det allmänna 
momssystemet. Genom ersättningssystemet har kommuner också rätt till 
särskild ersättning för dold mervärdesskatt som uppkommer vid 
upphandling av eller bidragsgivning till mervärdesskattefri verksamhet 
inom t.ex. utbildning, vård och omsorg samt vid hyra av lokaler för vissa 
särskilda boendeformer. Eftersom kommuner hanterar stora momsbelopp i 
såväl affärsmomssystemet som kommunmomssystemet är det av stor vikt 
att Kommunstyrelsen tillser goda rutiner för momshanteringen, såväl 
centralt som i nämnderna. 

Avgränsningar

Granskningen omfattar inte de kommunala bolagen, och är således 
begränsad till endast en legal enhet, d.v.s. Borås Stad. Bedömningen av 
den interna kontrollen av momshantering begränsas till de specifika 
revisionsfrågorna. Granskningen är fokuserad på inkomståret 2021.

Syfte och revisionsfrågor

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om 
Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende 
momshantering är tillräcklig och om hanteringen sker i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

▪ Säkerställer Borås Stad att redovisningen av ingående moms och 
utgående moms blir korrekt? 

▪ Är nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till affärsmoms 
ändamålsenligt? 

▪ Har Kommunstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern kontroll 
avseende momshanteringen? 

▪ Finns en god kontroll av att momsredovisningar upprättas av personer 
med god kompetens inom området och hur säkerställer man att 
kompetensen bibehålls? 

▪ Hanterar Borås Stad avdragsrätt för ingående moms där det finns 
avdragsförbud exempelvis vid stadigvarande bostad, inköp av bilar samt 
representation på ett ändamålsenligt sätt? 

▪ Finns tydliga och dokumenterade rutinbeskrivningar kring hanteringen 
och redovisningen av moms inom olika verksamheter/områden? 

▪ Om rutinbeskrivningar finns, är de uppdaterade och adekvata för att 
säkerställa att redovisningen följer aktuella regelverk? 

▪ Finns det rutiner för att säkerställa att momsen hanteras i rätt system, 
dvs. i momsdeklarationen eller i det särskilda ersättningssystemet 
(LEMK)? 



Deloitte AB – Momsgranskning av Borås Stad 4

1.2 Revisionskriterier och metod

1. Inledning

Revisionskriterier

▪ Kommunallagen (2017:725)

▪ Mervärdesskattelag (1994:200), ML

▪ Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, 
regioner, kommunalförbund och samordningsförbund, LEMK

▪ Övrig tillämplig lagstiftning inom området.

▪ Lokala styrdokument inom området utgör också revisionskriterier.

Ansvarig nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen i Borås Stad har det övergripande ansvaret för 
kommunens ekonomi. När det gäller granskningens kartläggning av rutiner 
och intern kontroll avseende momshantering i nämnder riktar den sig mot:

▪ Individ- och familjeomsorgsnämnden,

▪ Sociala omsorgsnämnden, 

▪ Förskolenämnden, 

▪ Grundskolenämnden, 

▪ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

▪ Servicenämnden,

▪ Lokalförsörjningsnämnden.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, 
stickprovskontroller och intervjuer. Granskningen har framförallt skett 
genom:

• Intervjuer med berörda personer som arbetar på Borås Stads olika 
förvaltningar och som hanterar momsfrågor.

• Inventering och genomgång av Borås Stads rutiner och riktlinjer för 
hantering av in- och utgående moms.

• Inventering och genomgång av Borås Stads rutiner och riktlinjer för 
hantering av ökade kostnader för hyresfakturor avseende särskilda 
boenden samt upphandling och bidrag som Borås Stad ansöker om 
ersättning för genom LEMK.

• Stickprovgranskning av in- och utgående fakturor för att verifiera att 
rutiner och riktlinjer avseende momshantering samt gällande regelverk 
efterlevs.

• Stickprovsgranskning av fakturor avseende ökade kostnader för hyra 
avseende särskilda boenden samt för upphandling och bidrag som Borås 
Stad ansöker om ersättning för genom LEMK för att verifiera att rutiner 
och riktlinjer avseende momshantering samt gällande regelverk 
efterlevs.

Underlagen från Deloittes dokumentstudier och Deloittes intervjuer har 
jämförts och analyserats utifrån uppdragets frågeställningar och ligger till 
grund för Deloittes bedömningar, slutsatser och rekommendationer.

Rapporten har kvalitetssäkrats och faktakontrollerats, både internt inom 
Deloitte och externt med berörda personer inom Borås Stad.



Deloitte AB – Momsgranskning av Borås Stad 5

2. Slutsatser och rekommendationer

Svaret på den övergripande revisionsfrågan 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 
Kommunstyrelsen och nämnderna i Borås Stad har en tillräcklig intern 
kontroll avseende momshantering och om hanteringen sker i enlighet med 
gällande lagstiftning.

Det är Deloittes slutsats att Kommunstyrelsen och nämnderna inte har en 
fullt ut tillräcklig kontroll avseende den löpande momshanteringen. Deloitte 
rekommenderar att Borås Stad inför löpande kontroller och avstämningar av 
momsredovisningen i syfte att säkerställa en lagenlig momshantering 
framåt. 

Övriga slutsatser och rekommendationer

Granskningen har utgått från de revisionsfrågor som finns presenterade 
under avsnitt 1.1. För utförliga svar på respektive revisionsfråga, vänligen 
se kapitel 3 och 4 för vidare utveckling av de bedömningar som gjorts samt 
bakomliggande resonemang. 

Baserat på den information Deloitte erhållit under granskningen gör Deloitte 
följande bedömningar av Borås Stads momshantering. 

Deloitte bedömer att Borås Stad inte redovisar ingående moms i enlighet 
med gällande lagstiftning, vilket bör ses över för att säkra en korrekt 
hantering framöver. Vidare noterar Deloitte att då den felaktiga hanteringen 
även innebär en historisk risk kan det inte uteslutas att Skatteverket vid en 
granskning begär att Borås Stad skall korrigera tidigare 
redovisningsperioder.

Deloitte bedömer att Borås stads hantering vad gäller utgående moms 
överlag är god, men Deloitte anser att hanteringen bör ses över för att 
säkerställa en korrekt och enhetlig hantering i varje nämnd. 

Deloitte bedömer att Borås Stads befintliga momsrutiner bör ses över och 
utformas i enlighet med Mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Deloitte bedömer att Kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kunskap om 
den löpande momshanteringen för att kunna utöva kontroll över 
kommunens momsredovisning.
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3. Sammanfattande bedömning av respektive revisionsfråga

Revisionsfrågor Berörd Bedömning / kommentar

Säkerställer Borås Stad att 
redovisningen av ingående moms och 
utgående moms blir korrekt? 

Kommunstyrelsen / 
Redovisningsservice 

Deloitte bedömer att Borås Stad inte fullt ut säkerställer att redovisningen av 
ingående och utgående moms blir korrekt. 

Deloitte har identifierat brister i hur Borås Stad allokerar den ingående momsen till 
kommunens momspliktiga respektive icke momspliktiga verksamhet, vilket påverkar 
kommunens möjligheter att redovisa moms korrekt gentemot Skatteverket.

Deloitte anser att Borås Stads hantering vad gäller utgående moms överlag är god, 
men att hanteringen bör ses över för att säkerställa en korrekt och enhetlig hantering 
i varje nämnd. 

Är nämndernas beräkningsunderlag för 
ombokning till affärsmoms 
ändamålsenligt? 

Kommunstyrelsen / 
Nämnderna 

Deloitte bedömer att nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till affärsmoms 
inte är ändamålsenligt. 

Deloitte har identifierat en felaktig tillämpning av fördelningsnycklar som baserats på  
varje nämnds externa omsättning, vilka tillämpats vid beräkningen av underlaget för 
ombokning till affärsmoms.  

Har Kommunstyrelsen och nämnderna 
en tillräcklig intern kontroll avseende 
momshanteringen? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att Kommunstyrelsen inte har en fullt ut tillräcklig intern kontroll 
avseende momshanteringen. 

Deloitte har identifierat att det finns ett stort förtroende för att respektive nämnd har 
tillräcklig kunskap för att ombesörja en korrekt hantering av momsfrågor. Deloitte 
uppfattar inte att respektive nämnd och förvaltning besitter tillräcklig kunskap för att 
säkerställa en korrekt momshantering.

Nämnderna Deloitte uppfattar att det i vissa nämnder råder en osäkerhet kring vilka av 
kommunens tillhandahållanden som är momspliktiga och vilka som utgör 
myndighetsutövning (icke momspliktig verksamhet). Detta leder till att Deloitte 
bedömer att nämnderna inte fullt ut säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende 
momshanteringen. 

Finns en god kontroll av att 
momsredovisningar upprättas av 
personer med god kompetens inom 
området och hur säkerställer man att 
kompetensen bibehålls? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att det finns viss kontroll av att momsredovisningar upprättas av 
personer med god kompetens inom momsområdet. 

Vidare bedömer Deloitte att Borås Stad inte fullt ut säkerställer att kompetensen 
bibehålls inom kommunen, då det saknas klara rutinbeskrivningar avseende hur 
momsredovisningen ska hanteras. Detta lämnar kommunen sårbar vid bortfall av 
personalstyrkan på grund av plötslig frånvaro såsom sjukskrivning eller liknande. 
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Hanterar Borås Stad avdragsrätt för 
ingående moms där det finns 
avdragsförbud exempelvis vid 
stadigvarande bostad, inköp av bilar 
samt representation på ett 
ändamålsenligt sätt? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att Borås Stad har god kännedom om de 
avdragsbegränsningsregler som finns i ML avseende stadigvarande bostad, inköp av 
bilar samt representation och noterar att information om dessa regler finns 
tillgänglig för samtliga medarbetare. 

Deloitte noterar emellertid att det saknas en intern kontroll gällande hur reglerna 
efterlevs och hanteras i momsredovisningssammanhang. 

Nämnderna Deloitte bedömer, baserat på den rutin som finns gällande avdragsbegränsningar för 
ingående moms förstår Deloitte att Borås Stad hanterar avdragsbegränsningar för 
ingående moms på ett ändamålsenligt sätt. 

Emellertid noterar Deloitte att ett stort antal av de ingående fakturor som avser 
konferenspaket och representation alla bokförts på samma konto. Detta kan vara 
korrekt hanterat, emellertid är Deloitte av åsikten att det finns anledning att titta 
närmare på hanteringen av ingående moms avseende konferenspaket och 
efterföljande middagar / personalfester. 

Finns tydliga och dokumenterade 
rutinbeskrivningar kring hanteringen 
och redovisningen av moms inom olika 
verksamheter / områden? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att det saknas tydliga och dokumenterade rutinbeskrivningar 
kring hanteringen och redovisningen av moms inom olika verksamheter / områden. 

Nämnderna Deloitte noterar att det finns ett antal rutinbeskrivningar ute hos nämnderna 
avseende hur ingående moms ska bokföras och hur medarbetare skapar diverse 
rapporter i Borås Stads interna system. 

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att det saknas tydliga och dokumenterade 
rutinbeskrivningar kring hanteringen och redovisningen av moms inom Borås Stad. 

Revisionsfrågor Berörd Bedömning / Kommentar

3. Sammanfattande bedömning av respektive revisionsfråga
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Revisionsfrågor Berörd Bedömning / Kommentar

Om rutinbeskrivningar finns, är de 
uppdaterade och adekvata för att 
säkerställa att redovisningen följer 
aktuella regelverk? 

Kommunstyrelsen Deloitte noterar att det finns ett antal dokument som på ett övergripande sätt berör 
momshantering. Emellertid noterar Deloitte att dokumenten inte ger någon 
detaljerad vägledning och att läsaren hänvisas till Skatteverkets rättsliga vägledning 
för information om materiella momsfrågor. 

Deloitte bedömer att det saknas uppdaterade och adekvata rutinbeskrivningar för 
att säkerställa att redovisningen följer aktuella regelverk. 

Finns det rutiner för att säkerställa att 
momsen hanteras i rätt system, dvs. i 
skattedeklarationen eller i det särskilda 
ersättningssystemet (LEMK)? 

Servicekontoret / 
Redovisningsservice

Deloitte bedömer att det saknas adekvata rutiner för att säkerställa att momsen 
hanteras i rätt system. 

3. Sammanfattande bedömning av respektive revisionsfråga
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4.1 Allmänt om hantering av ingående samt utgående moms

4. Resultat av granskningen

Inledning

Utifrån genomförda dokumentstudier och intervjuer presenteras i följande 
kapitel Deloittes iakttagelser av genomförd granskning. Deloitte kommer att 
presentera iakttagelserna med utgångspunkt i de olika revisionsfrågorna. 

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfrågor:

▪ Säkerställer Borås Stad att redovisningen av ingående moms och 
utgående moms blir korrekt? 

▪ Är nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till affärsmoms 
ändamålsenligt? 

Generellt

För att undersöka huruvida Borås Stad uppfyller ovanstående 
revisionsfrågor har Deloitte genomfört intervjuer med berörda personer på 
Borås Stad samt stickprovskontroller av inlämnade momsdeklarationer, 
ingående fakturor samt fakturor utställda av Borås Stad. Vidare har Deloitte 
tagit del av de skriftliga rutiner gällande momshanteringen som finns 
tillgängliga på Borås Stads intranät. Deloitte har även tagit del av det 
underlag som Borås Stad sammanställer och använder vid upprättandet av 
momsdeklarationer och LEMK-ansökningar. 

Borås Stad har bekräftat att samtliga momsdeklarationer och inbetalningar 
under 2021 har skett i tid samt att Borås Stad inte har haft någon 
korrespondens med Skatteverket under år 2021 rörande momsfrågor.

Deloitte noterar att Borås Stad har ett pågående ärende i kammarrätten 
gällande höjd utgående mervärdesskatt för perioderna juli – oktober 2019.
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4.1.1 Hantering av ingående moms 

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering av ingående moms

Utifrån de intervjuer Deloitte har genomfört med berörda parter på Borås 
Stad förstår vi att varje enskild nämnd ansvarar för att bokföra och kontera 
förvaltningens fakturaunderlag. 

Av genomförda intervjuer uppfattar Deloitte att kontroller och 
avstämningar sker kontinuerligt för att säkerställa att de redovisade 
sifforna stämmer överens med det fakturaunderlag som Borås Stad erhållit 
ifråga om belopp, leverantör och bokföringsmässiga åtgärder. 

Av information tillgänglig på Borås Stads hemsida framgår att Borås Stad 
informerar sina leverantörer om skyldigheten att utfärda elektroniska 
fakturor i enlighet med lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd 
av offentlig upphandling, e-fakturalagen. Av erhållen information förstår 
Deloitte att för de fall inköp avser tjänster eller varor upphandlade genom 
offentlig upphandling hanterar Borås Stad i huvudsak elektroniska fakturor. 
Deloitte förstår att användandet av elektroniska fakturor är ett 
avtalsvillkor. För det fall att Borås Stad erhåller pappersfakturor av en 
avtalsleverantör accepterar kommunen fakturan, då Borås Stad är av 
uppfattningen att de inte har rätt att neka en inkommen handling.  

Enligt erhållen information hanteras en leverantörsfaktura på följande sätt. 
Borås Stad tar emot fakturan, antingen i pappersformat, som elektronisk 
faktura eller i PDF. Pappersfakturor och PDF-fakturor skannas ini Borås 
Stads affärssystem av Servicekontorets inläsningscentral Tryckeriet. Efter 
inläsning skickas fakturan vidare till den på fakturan angivna referensen 
eller YY-koden. Elektroniska fakturor läses in av Tieto och skickas sedan till 
angiven referens eller YY-kod. I samband med att fakturorna förs över till 
affärssystemet läser systemet automatiskt av fakturan och kontrollerar 
vilken leverantör det är som ställt ut fakturan (genom 
organisationsnumret) samt vilket momsbelopp som belöper på fakturan. 
Systemet felsöker även fakturorna, vilket hjälper till att upptäcka 
eventuella fel. Utöver att affärssystemet stämmer av fakturorna görs även 
vissa manuella avstämningar av fakturorna. 

När fakturan sedan konteras av en medarbetare på Borås Stad kontrolleras 
fakturan på nytt. Vid denna kontroll sker en avstämning gällande 
leverantören, fakturabelopp och momsbelopp. 

Som ett sista steg attesteras fakturan varpå fakturan kontrolleras på nytt, 
innan den godkänns och skickas för betalning. Som vi förstår det syftar 
kontrollerna till att upptäcka eventuella felaktigheter såsom fel leverantör, 
fel belopp och felaktigt debiterad moms. Enligt Borås Stads attestregler 
måste två personer attestera fakturorna, en princip som gäller allt 
bokföringsmaterial.

Enligt erhållen information förstår Deloitte det som att respektive 
förvaltning sedan sammanställer den dolda momsen för den aktuella 
redovisningsperioden och skickar vidare till Servicekontoret.

Deloitte uppfattar det som att fakturorna inte allokeras till Borås Stads 
momspliktiga eller icke-momspliktiga verksamhet i samband med att 
respektive förvaltning erhåller fakturorna.

Enligt det interna dokumentet ”Instruktion kring moms” åligger det 
huvudsakliga ansvaret för Borås Stads momshantering avdelningen 
Redovisningsservice på Servicekontoret. Deloitte uppfattar att det är 
Redovisningsservice som ansvarar för att fullgöra Borås Stads skyldighet 
att redovisa momsen till Skatteverket. Detta görs efter att samtliga 
förvaltningar skickat över relevant underlag till Redovisningsservice.

Redovisningsservice sammanställer Borås Stads totala ingående moms för 
aktuell redovisningsperiod, vilket utgör grunden för de summor som Borås 
Stad gör avdrag för i sin momsdeklarationen samt söker ersättning för 
genom LEMK.

För att ta fram de olika belopp som redovisas till Skatteverket och som 
Borås Stad söker ersättning för genom LEMK tillämpar Borås Stad en 
schablon. Schablonen baseras, som vi förstår det, på en fördelningsnyckel 
som beräknas baserat på respektive förvaltnings externa omsättning. I den 
schablon som tillämpas utgör den momspliktiga omsättningen vanligtvis ca. 
4 – 6 % av Borås Stads totala verksamhet.

Enligt erhållen information uppfattar Deloitte att nämndernas 
fördelningsnyckel räknas ut för perioden januari – december föregående år. 
Detta innebär att för 2021 års verksamhetsår räknades respektive 
förvaltnings fördelningsnyckel ut med 2020 år som beräkningsgrund. Det 
gäller samtliga förvaltningar förutom Stadskansliets omsättning som räknas 
ut på månadsbasis, vilket är förklaringen till varför fördelningsnyckeln 
avseende denna förvaltning varierar från månad till månad. 

https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/efakturatillborasstad.4.3d0de3801589104d01219c1.html
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4.1.1 Hantering av ingående moms 

4. Resultat av granskningen

Av dokumentet ”Momsägget Instruktion” framgår följande: ”Fördelning ska 
ligga till grund för 2021 års momsredovisning av den del som redovisas
mot Skatteverket. Utredningen skall visa hur stor del av varje förvaltnings
externa intäkter för år 2020 som är momspliktig och därmed hur stor del 
av den ingående momsen vi kan kvitta mot den utgående momsen. Alla
förvaltningars sammanlagda momspliktiga omsättning kommer att bilda en
schablon som vi kommer att använda under hela året 2021.”

Som Deloitte uppfattar det, beräknas en skattepliktig och en icke-
skattepliktig andel ut av Borås Stads totala ingående moms. Den 
skattepliktiga andelen divideras sedan med den totala ingående momsen 
för att få fram en procentsats som syftar till att svara mot Borås Stads 
momspliktiga verksamhet. Den ingående momsen fördelas sedan enligt 
den procentsats som räknats ut. Det är denna siffra som utgör ovan 
nämnda schablon.

Som Deloitte uppfattar det fördelas även den ingående momsen hänförlig 
till EU-interna förvärv samt import enligt ovan procentsats.

Deloitte uppfattar det som att ingen avstämning eller jämförelse sker i 
slutet av aktuellt redovisningsår för att säkerställa att den tillämpade 
fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet under det 
innevarande året. 

Utgångspunkt för bedömning 

Myndighetsutövning är inte att anse som en omsättning som är föremål för 
beskattning enligt ML. Detta innebär att en kommuns omsättning av varor 
eller tjänster mot ersättning inte är att anse som ekonomisk verksamhet 
bedriven av en beskattningsbar person i det fall det rör sig om 
myndighetsutövning.

Kommuner kan dock bedriva ekonomisk verksamhet och då agera i 
egenskap av beskattningsbar person, varpå kommunen är skyldig att iaktta 
ML:s regler.

Kommuner omfattas både av det allmänna momssystemet (det så kallade 
affärsmomssystemet) och av ett ersättningssystem för kommuner och 
regioner som kompenserar kommuner för den moms som kommuner inte 
får dra av i affärsmomssystemet.

I såväl affärssystemet som i ersättningssystemet för kommuner gäller 
särskilda avdragsbegränsningar som innebär att momsen i vissa fall blir en 
kostnad i verksamheten. Dessa avser personbilar, representation och 
stadigvarande bostad.

För den del av Borås Stads verksamhet som består av momspliktig 
verksamhet har Borås Stad avdragsrätt för ingående moms i 
affärsmomssystemet, se 8 kap. 3 § ML. Vad gäller Borås Stads verksamhet 
som inte anses utgöra ekonomisk verksamhet, d.v.s. myndighetsutövning, 
har Borås Stad rätt att få ersättning för ingående moms som inte kan dras 
av i affärsmomssystemet,  se 2 § LEMK. 

Om det inte går att fastställa fördelningen mellan ingående moms som får 
dras av enligt ML och ingående moms för vilken ersättning kan erhållas 
enligt LEMK, får fördelning göras efter skälig grund, se 3 § LEMK. 
Skatteverket har uttalat att omsättning som utgångspunkt bör användas 
för att beräkna den avdragsgilla andelen. Bakgrunden till detta är att 
omsättningen generellt sett ger en rättvisande bild av hur resurserna 
används i verksamheten, samtidigt som metoden kan verifieras utifrån 
objektiva omständigheter. Det är möjligt att tillämpa en annan 
fördelningsgrund än omsättning om en sådan beräkning återspeglar hur 
resurserna förbrukas i verksamheten. I ett sådant fall ska det dock, med 
objektiva omständigheter, kunna gå att påvisa att denna metod bättre 
speglar resursförbrukningen. Denna beräkning kallas fördelningsnyckel och 
ska tillämpas avseende kostnader som är gemensamma för både den 
momspliktiga och icke momspliktiga verksamheten.

Fördelningsnyckeln ska kunna styrkas med objektiva omständigheter.
En omsättningsbaserad fördelningsnyckel beräknas genom ett bråk där den
momspliktiga omsättningen för beskattningsåret anges i täljaren och den
totala omsättningen för beskattningsåret (momspliktig och undantagen)
anges i nämnaren.

Eftersom den totala årsomsättningen oftast kan fastställas vid bokslutet är 
det tillåtet att göra en preliminär fördelning under året. Vid årets bokslut 
ska en definitiv fördelning göras och redovisas till Skatteverket som en 
rättelse.
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4.1.1 Hantering av ingående moms

4. Resultat av granskningen

Syftet med e-fakturalagen är att uppnå en övergång till elektroniska 
fakturor till följd av offentlig upphandling. Det följer av 7 § e-fakturalagen 
att den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att förelägga en 
leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar och som 
omfattas av bestämmelserna i lagen överensstämmer med den europeiska 
standarden för elektronisk fakturering. Vidare framgår det av prop. 
2017/18:153 att om en upphandlande myndighet tar emot en faktura som 
inte uppfyller den europeiska standarden för elektroniska fakturor framstår 
det som mest ändamålsenligt att den myndigheten kontaktar leverantören 
och begär en ny faktura som uppfyller standarden (se prop. 2017/18:153 
s. 31). För det fall leverantören inte tillmötesgår förfrågan om ny faktura 
finns möjligheten att anmäla leverantören till Myndigheten för digital 
förvaltning, DIGG, som getts möjlighet att utfärda vitesföreläggande.

Bedömning 

Deloitte förstår att Borås Stad vid konteringen inte hänför den ingående 
momsen till endera av de två momssystemen utan att en 
schablonfördelning tillämpas oavsett vad det är för kostnader som den 
ingående momsen är hänförlig till. Fördelningsnyckeln baseras på 
nämndernas momspliktiga omsättning och räknas ut för perioden januari –
december föregående år. Det gäller samtliga förvaltningar förutom 
Stadskansliets omsättning, vars fördelningsnyckel räknas ut på 
månadsbasis.

Vidare förstår Deloitte att ingen avstämning eller jämförelse sker i slutet av 
aktuellt redovisningsår för att kontrollera ifall den tillämpade 
fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet under det 
innevarande året.

Sammanfattningsvis har Deloitte identifierat brister i hur Borås Stad 
allokerar den ingående momsen till kommunens momspliktiga respektive 
icke-momspliktiga verksamhet, vilket påverkar kommunens möjligheter att 
redovisa moms korrekt gentemot Skatteverket.

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att Borås Stad inte säkerställer att 
redovisningen av ingående moms blir korrekt.

Rekommendation
Vi rekommenderar att Borås Stad strävar efter att be om elektroniska 
fakturor från leverantörer vid offentlig upphandling, för att medverka till att 
e-fakturalagens syfte uppfylls.

Det är Deloittes rekommendation att Borås Stad inför en rutin där den 
ingående momsen vid kontering, beroende på om inköpet är hänförligt till 
Borås Stads momspliktiga eller icke momspliktiga verksamhet, hänförs till 
antingen den momspliktiga verksamheten eller till den icke-momspliktiga 
verksamheten. Om en fördelning inte kan fastställas rekommenderar 
Deloitte att fördelningen görs enligt skälig grund.

Då Borås Stad utgör ett skattesubjekt bör fördelningsnyckeln beräknas 
utifrån hela Borås Stads momspliktiga omsättning i förhållande till den 
totala omsättningen. Vidare rekommenderar Deloitte att fördelningsnyckeln 
kontrolleras i slutet av varje redovisningsår för att säkerställa att den 
tillämpade fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet.

Baserat på att det historiskt finns en risk för felaktig hantering kan det inte 
uteslutas att Skatteverket vid en granskning begär att Borås Stad skall 
korrigera tidigare redovisning så att momsen allokeras till respektive 
momssystem.
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4.1.2 Hantering av utgående moms 

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering av utgående moms

Deloitte har tagit del av de 10 beloppsmässigt största utgående fakturorna 
avseende maj 2021 för Grundskoleförvaltningen respektive Sociala 
omsorgsförvaltningen. Vidare har vi utifrån genomförda intervjuer och 
granskat material undersökt Tekniska förvaltningen samt Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens rutiner för utställandet av kundfakturor.

Merparten av fakturorna som Deloitte erhållit är hänförliga till den 
kommunala verksamheten, d.v.s. icke-ekonomisk verksamhet ej bedriven i 
egenskap av beskattningsbar person. Borås Stad har inte debiterat moms 
på dessa fakturor.

För de fakturor som ställts ut avseende Borås Stads ekonomiska 
verksamhet bedriven i egenskap av beskattningsbar person noterar 
Deloitte att granskade fakturor är korrekt utställda.

Utifrån genomförda intervjuer är det Deloittes uppfattning att varje enskild 
förvaltning ansvarar för att ställa ut förvaltningens kundfakturor. 
Ekonomiansvarig på respektive förvaltning tar emot uppgifter om utgående 
transaktioner i Borås Stads affärssystem tillsammans med fakturaunderlag 
som ansvarig handläggare på förvaltningen har upprättat.

Deloitte har under granskningen erhållit dokumentet Kundreskontra 
Manual. Dokumentet är en vägledning för upprättande av och utställandet 
av kundfakturor i Borås Stads affärssystem. Av dokumentet framgår att 
varje förvaltning ansvarar för att faktureringsunderlagen skapas och 
hanteras enligt gällande lagar och regler. Fakturering sker i två steg, först 
skapas en försäljningsorder av respektive förvaltning och sedan sker 
fakturering av Redovisningsservice (systemadministratören för 
kundreskontran). Manualen innehåller tydliga instruktioner om hur 
försäljningsorder skapas samt hur kunder och artiklar registreras. 
Artiklarna grupperas utefter artikelgrupper baserat på konto, momskod 
samt momskodsnummer. Artikelgrupperna läggs upp centralt av 
systemadministratören på Redovisningsservice. Deloitte förstår det som att 
det är respektive förvaltnings ansvar att lägga upp, uppdatera och stänga 
separata artiklar.

Som Deloitte uppfattar det omfattar artikelnumret information om 
försäljningen är momspliktig och i så fall vilken skattesats som är 
tillämplig.

Artikelnumret med information om momshantering läggs upp i 
affärssystemet efter första gången som transaktionen ägt rum, förutsatt att 
det inte rör sig om ett tillhandahållande av engångskaraktär.

Medarbetare på ekonomienheten för Tekniska nämnden har under intervju 
meddelat att fakturaunderlaget som handläggaren skickar över i allmänhet 
godtas. Vidare uppfattar Deloitte att den allmänna uppfattningen på 
förvaltningen är att handläggaren i ärendet har tillräcklig kunskap om hur 
det som ska faktureras ska hanteras momsmässigt.

Samtidigt har Deloitte erhållit en skriftlig beskrivning via e-post av de 
rutiner som finns på ekonomienheten för Fritids- och folkhälso-
förvaltningen/ Kulturförvaltningen avseende hantering av fakturaunderlag. 
Beskrivningen tyder på att kontroller av fakturaunderlaget alltid utförs som 
del av det löpande arbetet. För de fall underlaget inte är fullständigt 
inhämtas mer information från den som sänt över underlaget till 
ekonomienheten för att säkerställa en korrekt fakturering. Utgångspunkt 
för bedömning om faktura ska ställas ut med eller utan moms är, vid 
utställandet av en faktura, vad faktureringen avser.

Deloitte har fått ta del av ett utkast på en skriftlig skriftlig rutin avseende 
fakturering för byggtjänster. Borås Stad har informerat om att hanteringen 
avseende byggtjänster inte är helt färdigställd men att Borås Stad siktar på 
att implementera rutinen under första kvartalet 2023.  Av utkastet på rutin 
återfinns information gällande vilka tjänster som omfattas av omvänd 
skattskyldighet samt hur fakturering ska ske vid försäljning av 
byggtjänster. Rutinen konstaterar att reglerna om omvänd skattskyldighet 
gäller för utställande av faktura oavsett i vilken verksamhet, ekonomisk 
eller som myndighetsutövning, som tjänsterna köps in. 

Det är Deloittes uppfattning att Borås Stad inte har sålt några 
investeringsvaror under 2021. Baserat på det material och de intervjuer 
som genomförts uppfattar Deloitte det som att Borås Stad däremot har en 
rutin på plats som innebär att den förvaltning som ska sälja en 
investeringsvara måste meddela servicekontoret om det, då det kan 
komma att påverka hur LEMK-ansökan ska utformas.
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4.1.2 Hantering av utgående moms 

4. Resultat av granskningen

Enligt Borås Stad finns inga pågående jämkningar avseende fastigheter 
eller anläggningar.

Utifrån erhållen information är det Deloittes uppfattning att det verkar
saknas rutiner för att säkerställa att kommunen tar ut marknadsmässiga
priser på sina tillhandahållanden till de kommunala bolagen. 

Utgångspunkt för bedömningen

En kommuns omsättning av varor eller tjänster mot ersättning är inte att 
anse som ekonomisk verksamhet och kommunen anses inte agera i 
egenskap av beskattningsbar person vid dessa omsättningar.

Kommuner är dock skyldiga att redovisa moms i förhållande till sin 
momspliktiga verksamhet som sker i en ekonomisk verksamhet.

Bedömning 

Deloitte noterar att rutinerna gällande utställandet av fakturor skiljer sig åt 
mellan nämnderna. Som vi förstår det finns det på vissa förvaltningar ett 
stort förtroende för att det fakturaunderlag som upprättas av handläggaren 
är korrekt medan att det på andra förvaltningar rutinmässigt kontrolleras 
för att säkerställa att de fakturor som ställs ut är korrekta ur ett 
momsperspektiv.

Samtidigt noterar Deloitte, vilket poängterades av medarbetare på Borås 
Stad, att de vanligaste transaktionerna för respektive förvaltning finns 
kodade i Kommunens affärssystem. I samband med att transaktionerna 
läggs upp i affärssystemet kontrolleras momshanteringen, information som 
sedan styr hur fakturan ställs ut. Deloitte uppfattar det dock som att dessa 
artikelnummer inte löpande ses över.

Deloitte bedömer att Borås stads hantering vad gäller utgående moms 
överlag är god, men Deloitte anser att hanteringen bör ses över för att 
säkerställa en korrekt och enhetlig hantering på varje förvaltning.

Rekommendation

Deloitte rekommenderar att en rutin, likt den som tillämpas på Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen / Kulturförvaltningen implementeras på alla 
förvaltningar. Deloitte rekommenderar att rutinen utformas på ett sätt som 
säkerställer att utställande av kundfakturor sker mot bakgrund av korrekt 
utformat underlag. Vidare är det Deloittes rekommendation att Borås Stad 
inför rutiner för hur tillhandahållanden till de kommunala bolagen prissätts
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4.2 Allmänt om interna kontroller

4. Resultat av granskningen

Inledning

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfrågor:

▪ Har Kommunstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern kontroll 
avseende momshanteringen? 

▪ Finns en god kontroll av att momsredovisningar upprättas av personer 
med god kompetens inom området och hur säkerställer man att 
kompetensen bibehålls? 

Generellt

När Deloitte arbetat med att besvara ovanstående revisionsfrågor har 
Deloitte utgått ifrån syftet med granskningen av Borås Stad, såsom det 
kommer till uttryck i revisionsuppdraget. Syftet med granskningen är att 
kontrollera ifall Borås Stads momshantering sker i enlighet med gällande 
lagstiftning. Utifrån syftet förstår vi det som att med tillräcklig kontroll 
avseende momshanteringen menas att Borås Stad har sådana interna 
kontroller på plats som möjliggör för Borås Stad att upptäcka eventuella 
brister och fel i momshanteringen. 

För att undersöka huruvida kommunstyrelsen och nämnderna har en 
tillräcklig intern kontroll avseende momshanteringen har Deloitte 
genomfört intervjuer med ett antal personer som på olika sätt arbetar med 
Borås Stads momshantering, samt tagit del av de skriftliga rutiner som 
finns tillgängliga på intranätet och som avser momsrelaterade frågor.
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4.2.1 Interna kontroller

4. Resultat av granskningen

Borås Stads interna kontroller

Som nämnts ovan åligger det huvudsakliga ansvaret för Borås Stads 
momshantering avdelningen för Redovisningsservice. Avdelningen ansvarar 
för att rapportera Borås Stads moms mot Skatteverket. Vidare åligger det 
Redovisningsservice att svara för den övergripande momskompetensen på 
Borås Stad.   

Det är Deloittes uppfattning att varje nämnd ansvarar för att momsreglerna 
inom förvaltningens verksamhetsområde efterlevs. Baserat på de intervjuer 
Deloitte genomfört med medarbetare på Borås Stad och den information 
Deloitte erhållit förstår Deloitte att det åligger varje handläggare att ha 
erforderlig kunskap om momsfrågor inom dennes verksamhetsområde och 
är dennes ansvar att, vid behov, ta kontakt med Redovisningsservice för 
vägledning i momsfrågor. 

Som ovan nämnts förstår Deloitte att vissa förvaltningar har som rutin att 
spara ner vägledning och resonemang kring momsfrågor i ett 
arbetsdokument för att använda som stöd i framtiden. 

Enligt den information Deloitte erhållit förstår Deloitte det som att Borås 
Stad är av inställningen att det finns en god kunskap kring moms i de olika 
nämnderna. 

Deloitte förstår att Redovisningsservice regelbundet utför kontroller av 
nämndernas arbete samt löpande genomför undersökningar av 
medarbetarnas utbildningsbehov, samt anordnar möten och seminarium för 
vidareutbildning. Kontoret för Redovisningsservice ansvarar även för att 
under årliga möten gå igenom aktuella frågor och övergripande ändringar 
inom momsområdet som skulle kunna påverka Borås Stads 
momshantering. 

Bedömning

Utifrån den granskning Deloitte genomfört uppfattar Deloitte att Borås Stad 
arbetar löpande med att förbättra medarbetarnas kunskaper relaterade till 
momsfrågor. Vidare noterar Deloitte att Borås Stad samlat en bred 
kompetens kring momsfrågor på kontoret för Redovisningsservice.

Deloitte uppfattar det som att Borås Stad löpande utför manuella kontroller 
av hanteringen av ingående moms och att avstämningar sker kontinuerligt 
för att säkerställa att de redovisade sifforna stämmer överens med det 
fakturaunderlag som Borås Stad erhållit ifråga om belopp och leverantör. 

Deloitte bedömer att användandet av arbetsdokument för att spara ner 
resonemang kring momsfrågor är ett bra sätt att försäkra sig om 
momsfrågor hanteras kontinuerligt. Deloitte har däremot inte erhållit någon 
information om att någon ansvarar för att löpande se över dokumentet för 
att säkerställa att det stämmer överens med gällande rätt. 

Mot bakgrund av att Deloitte identifierar hanteringen av den ingående 
momsen som bristfällig är Deloitte av uppfattningen att även om vissa 
kontrollmekanismer finns, bör Borås Stad se över sina interna kontroller. 
Deloitte bedömer att de kontroller som utförs inte är förankrade i ML, och 
kontrollerna uppfyller således inte sin funktion utifrån syftet att upptäcka 
eventuella fel och brister i momsrapporteringen.  

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att Kommunstyrelsen inte har en 
fullt ut tillräcklig intern kontroll avseende momshanteringen. 

Rekommendation

Deloitte har noterat att det finns ett stort förtroende för att respektive 
nämnd har tillräcklig kunskap för att ombesörja en korrekt hantering av 
momsfrågor. Samtidigt uppfattar Deloitte att det löpande uppstår frågor 
som behövs besvaras där antingen handläggaren i ärendet eller nämndens 
ekonomifunktion hänvisas till Skatteverket eller Redovisningsservice. 
Baserat på detta rekommenderar Deloitte att Borås Stad upprättar en rutin 
som möjliggör för de ansvariga på Redovisningsservice att säkerställa att 
alla frågor besvaras på ett korrekt och erforderligt sätt, samt för det fall att 
frågan skulle vara relevant för flera nämnder, följer upp med respektive 
nämn för att kontrollera och informera om korrekt hantering. 

Baserat på Deloittes bedömning att Borås Stad för närvarande har en 
felaktig hantering i relation till fördelningen av ingående moms 
rekommenderar Deloitte att Borås Stad upprättar en rutin för 
momsrapportering som grundar sig på ML:s föreskrifter.
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4.3 Allmänt om avdragsbegränsningar samt gällande rätt

4. Resultat av granskningen

Inledning

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfråga:

• Hanterar Borås Stad avdragsrätt för ingående moms där det finns 
avdragsförbud exempelvis vid stadigvarande bostad, inköp av bilar samt 
representation på ett ändamålsenligt sätt? 

Generellt 

Följande information finns tillgänglig för alla medarbetare på Borås Stads
intranät: 

“Det finns särskilda bestämmelser om avdragsförbud och begränsad
avdragsrätt för ingående moms. Dessa gäller personbilar, stadigvarande
bostad samt representation.”. 

Deloitte har under granskningen erhållit ett antal ingående fakturor 
utställda till Borås Stad avseende inköp av middagar, konferenspaket och 
gåvor till anställda samt kostnader hänförliga till hyra av bilar. Vidare har 
Deloitte tagit del av utdrag från Borås Stads bokföring. 

Gällande rätt

Stadigvarande bostad

Ingående skatt som gäller en stadigvarande bostad får inte dras av, se 8 
kap. 9 § första stycket 1 ML. Avdragsförbudet har betydelse bland annat i 
de fall en mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs helt eller delvis i en 
byggnad som anses vara stadigvarande bostad. 

Avdragsförbudet omfattar inte bara inköp till en byggnad utan även sådant 
som har en anknytning till det stadigvarande boendet, exempelvis 
kontorsutrustning, såsom skrivbord och stolar. Skatteverket har dock 
uttalat att avdragsförbudet för stadigvarande bostad inte är tillämpligt när 
en arbetsgivare köper in kontorsutrustning som de anställda endast 
tillfälligtvis får använda för hemarbete under coronapandemin.

Representation
En förutsättning för att avdragsrätt för ingående moms ska föreligga 
avseende representationskostnader är att utgifterna skulle ha varit 
avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Vidare ska utgifterna ha ett 
omedelbart samband med den momspliktiga verksamheten. 

Avseende kostnader för förtäring (mat och alkoholfri dryck) i samband med 
representation krävs att avdraget inte överstiger vad som anses skäligt och 
att det högst uppgår till den ingående momsen som beräknas på ett 
underlag om 300 kronor per person och tillfälle. Beloppsbegränsningen 
gäller både för extern och intern representation.

Om det i representationskostnaden ingår både mat och alkoholdryck kan 
avdraget beräknas med hjälp av en schablon. Enligt schablonen berättigas 
avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning 
att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom 
ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

Konferens är inte att betrakta som representation i 
mervärdesskattesammanhang och möjlighet till avdrag för den ingående 
momsen föreligger om den beskattningsbara personen har full avdragsrätt 
för ingående moms. För de fall konferenser anordnas i samband med 
efterföljande personalfest eller middag behövs en bedömning göras i det 
enskilda fallet, om även den efterföljande personalfesten eller middagen är 
en del av konferensen eller ska ses som personalvård, för vilka 
avdragsreglerna för representation är tillämpliga. 

Personbilar
Det är inte tillåtet att dra av ingående skatt vid inköp av en personbil eller 
en motorcykel om inköpet görs för andra ändamål än återförsäljning, 
uthyrning, persontransporter enligt taxitrafiklagen, transporter av avlidna 
eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt.

Vid leasing av personbilar finns enligt en schablonregel rätt till avdrag med 
50 procent av den ingående skatten på hyran. En förutsättning för att 
avdrag ska få göras är att fordonet används i mer än ringa omfattning i en 
verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 
ML. Skatteverket anser att en personbil som körts mer än 100 mil under 
året i en verksamhet som medför skattskyldighet anses använd i mer än 
ringa omfattning.
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4.3.1 Hantering av avdragsbegränsningar

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering

Medarbetare på Borås Stad har informerat om att inga inköp har gjorts som 
relaterar till medarbetares stadigvarande bostad. Som förtydligande 
konstaterades att Borås Stad enbart lånade ut datorer samt datorskärmar 
ut till sina medarbetare och inga inköp gjordes som skulle träffas av 
avdragsbegränsningarna för Stadigvarande bostad.   

Enligt uppgift från Borås Stad görs inget avdrag för ingående moms 
avseende inköp av personbilar. 

Vid hyra av personbilar görs avdrag med 50 procent av den ingående 
momsen som belöper på hyran. 

Av det material Deloitte erhållit förstår Deloitte att den ingående momsen 
avseende middagar och konferenspaket samt gåvor bokförs på samma 
konto (kontonummer 1671 Ingående moms). 

Bedömning

Enligt erhållen information uppfattar Deloitte att Borås Stad hanterar 
ingående moms som belöper på inköp av personbilar samt skåpbilar i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Deloitte har under granskningen genomfört en stickprovskontroll avseende 
hanteringen av ingående moms på fakturor utställda till Borås Stad 
gällande konferenspaket och middagar. Baserat på det underlag Deloitte 
erhållit i samband med granskningen noterar Deloitte att all ingående 
moms för sådana inköp bokförs på samma konto – konto 1671 Ingående 
moms. Deloitte noterar att ingen moms bokförts som icke avdragsgill. En 
sådan hantering behöver inte vara felaktig. Deloitte noterar att det är fullt 
möjligt att Borås Stad säkerställt att den ingående momsen för alla 
konferenser som anordnas är avdragsgill. Samtidigt uppmärksammar 
Deloitte att det på ett flertal fakturor ställts upp ett belopp att betala för 
konferenspaket och ett belopp för exempelvis restaurangtjänster och 
middagar. För de fall det rör sig om personalfester bör 
avdragsbergränsningsreglerna bli aktuella.

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att Borås Stad hanterar 
avdragsbegränsningar för ingående moms till övervägande del på ett 
ändamålsenligt sätt. Emellertid noterar Deloitte att Borås Stad hanterar 
ingående moms på fakturor som avser konferenspaket och tjänster som 
faktureras i samband med konferenspaketen som avdragsgill. Deloitte 
noterar att de separata tjänsterna bör vara föremål för en bedömning i det 
enskilda fallet för att säkerställa en korrekt momshantering.

Rekommendation

Deloitte rekommenderar att Borås Stad ser över den interna hanteringen 
av moms på fakturor avseende representation för att säkerställa att den 
nuvarande hanteringen är korrekt.
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4.4 Allmänt om rutiner

4. Resultat av granskningen

Inledning

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfrågor:

▪ Finns tydliga och dokumenterade rutinbeskrivningar kring 
hanteringen och redovisningen av moms inom olika 
verksamheter/områden? 

▪ Om rutinbeskrivningar finns, är de uppdaterade och adekvata för 
att säkerställa att redovisningen följer aktuella regelverk? 

▪ Finns det rutiner för att säkerställa att momsen hanteras i rätt 
system, dvs. i momsdeklarationen eller i det särskilda 
ersättningssystemet (LEMK)? 

Generellt 

Inom ramen för granskningen av Borås Stads momshantering har 
Deloitte tagit del av följande dokument, instruktioner och 
rutinbeskrivningar. 

▪ "Kundreskontra Manual”

▪ ”Instruktion kring moms”

▪ Utkast för ”Fakturering av byggtjänster”

▪ ”Momsägget instruktion”

▪ ”Momsredovisning rutin”

▪ ”Rutin momsstatsbidrag”

Deloitte förstår det som att informationen finns tillgänglig via Borås 
Stads intranät och att alla medarbetare kan tillgå dokumenten. 

Vidare uppfattar Deloitte det som att en del nämnder har skriftliga 
rutiner på plats för att säkerställa en enhetlig hantering i interna 
system som tar sikte på hantering av fakturaunderlag och utställande 
av fakturor.

Deloitte uppfattar även att vissa nämnders ekonomienheter har som 
rutin att dokumentera momsfrågor och nämndens resonemang kring 
dessa i ett arbetsmaterial. Arbetsmaterialet görs, som Deloitte förstår 
det, sedan tillgängligt för alla inom enheten för att det ska finnas 
vägledning nästa gång man ställs inför en liknande fråga. 
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4.4.1 Borås stads rutiner

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering

Utifrån erhållet material och genomförda intervjuer uppfattar Deloitte att 
varje nämnd själva ansvarar för att momsreglerna inom nämndens 
verksamhetsområde efterlevs. 

Redovisningsservice ansvarar för den övergripande momskompetensen 
samt för att deklarera såväl momspliktig verksamhet som att ansöka om 
återbetalning av moms för vilken Borås Stad har rätt till återbetalning 
enligt LEMK. 

Dokumentet ”Kundreskontra Manual” erbjuder tydlig vägledning kring hur 
kundfakturor upprättas i Borås Stads affärssystem. Dokumentet är främst 
en användarmanual för utställandet av fakturor. Av dokumentet framgår 
att interna fakturor mellan förvaltnignar ska ske momsfritt. Vidare  framgår 
det att varje förvaltning ansvarar för att faktureringsunderlagen skapas och 
hanteras enligt gällande lagar och regler. 

Deloitte förstår det som att skriftlig vägledning gällande momsfrågor finns 
att tillgå för alla medarbetare via Borås Stads intranät. Dokumentet 
”Instruktion kring moms” innehåller övergripande information om vad som 
utgör momspliktig verksamhet, de olika skattesatserna, vilka uppgifter som 
ska framgå av en faktura enligt 11:8 ML samt generell information om vad 
som gäller särskilt för momshanteringen i kommuner. Vidare innehåller 
instruktionen information om att det finns avdragsbegränsningar för 
representation, stadigvarande bostad och personbilar. För svar på mer 
specifika frågor hänvisar instruktionen till Skatteverkets hemsida (se under 
rubriken Aktuella momsregler i dokumentet ”Instruktion kring Moms”).  

Deloitte noterar även att dokument innehåller skrivelsen ”Detta 
övergripande ansvar övertas av Redovisningsservice 2018-01-01”. 

Vidare återfinns även viss vägledning på Borås intranät gällande 
representationsfrågor. Materialet inkluderar även länkar till Skatteverkets 
verktyg för att beräkna avdragsgill moms på representationskostnader. Av 
materialet framgår vidare att man vid frågor ska kontakta ansvarig 
medarbetare för momsfrågor på Redovisningsservice.

Av erhållet underlag uppfattar Deloitte det som att medarbetare inom 
Borås Stad använder sig av möjligheten att ställa frågor gällande moms till 
Redovisningsservice. 

Av erhållet material uppfattar Deloitte att medarbetarna vanligtvis får svar 
inom några arbetsdagar.

Dokumentet ”Momsägget Instruktion” innehåller en beskrivning av hur 
respektive nämndens fördelningsnyckel ska beräknas. 

Deloitte har vidare tagit del av dokumentet ”Fakturering av byggtjänster” 
av vilket det framgår att omvänd skattskyldighet tillämpas vid försäljning 
av byggtjänster. I denna rutin återfinns information gällande vilka tjänster 
som omfattas av omvänd skattskyldighet samt hur fakturering ska ske vid 
försäljning av byggtjänster.

Dokumenten ”Momsredovisning rutin” och ”Rutin momsstatsbidrag” har 
karaktären av rutinbeskrivningar som informerar om vilka systemtekniska 
åtgärder som ska vidtas för att kunna färdigställa momsdeklarationen och 
ansökan om ersättning enligt LEMK, respektive ansökan om statsbidrag.

Som Deloitte uppfattar det förlitar sig Redovisningsservice på att respektive 
nämnd inom Borås Stad tar ansvar för att ingående fakturor hanteras på 
ett korrekt sätt och att utgående fakturor ställs ut i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det är, som Deloitte förstår det, varje nämnds ansvar att 
inkomma med frågor till kontoret för Redovisningsservice i de fall 
eventuella osäkerheter skulle uppstå. För det fall frågor uppstår, uppfattar 
Deloitte att Redovisningsservice erbjuder nämnden vägledning via e-post, 
något som innebär att svaren på frågorna finns sparade för framtiden om 
liknande frågor skulle uppstå.

Av den information vi har tagit del av förstår vi det som att medarbetare på 
kontoret för Redovisningsservice håller årliga redovisningsmöten, under 
vilka man går igenom aktuella frågor och övergripande ändringar som 
skulle kunna påverka Borås Stads momshantering. Ett exempel på sådan 
hantering är, som vi förstår det, att man bjudit in en extern part för att 
hålla en utbildning gällande byggmoms då man nyligen gjort bedömningen 
att Borås Stad är att anse som ett byggbolag.
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4.4.2 Bedömning av och rekommendationer kring rutiner

4. Resultat av granskningen

Bedömning

Baserat på det material Deloitte har tagit del av är Deloitte av 
uppfattningen att de skriftliga rutiner som finns tillgängliga och den 
materiella information som finns att tillgå är av generell karaktär, särskilt 
med beaktande av komplexiteten i momshanteringen för kommuner. 
Rutinerna hänvisar även till Skatteverket för de fall en bedömning i det 
enskilda fallet behövs göra.  

Deloitte är av uppfattningen att dokumentet ”Kunderskontra Manual” 
erbjuder medarbetarna bra vägledning för hur kundfakturor ska ställas ut. 
Deloitte noterar dock att ingen medarbetare som Deloitte varit i kontakt 
med under granskningen hänvisade till dokumentet vid frågan om det 
fanns några skriftliga rutiner avseende utställandet av kundfakturor.   

Deloitte noterar vidare att Borås Stads dokumenterade information om 
materiella momsfrågor är begränsad. Baserat på hur man formulerat 
”Instruktion kring moms” så har dokumentet inte varit föremål för en 
ordentlig revision sedan innan den 1 januari 2018. 

Deloitte uppfattar, vilket tidigare berörts, att mycket av ansvaret för att 
momshanteringen blir korrekt ligger på varje nämnd. Som exempel kan 
nämnas att interna rutiner hänvisar till Skatteverkets hemsida för närmare 
bedömning. Av genomförda intervjuer med medarbetare på bl.a. Tekniska 
nämnden förstår vi även att det är upp till medarbetaren, eller i vart fall att 
medarbetare känner ett ansvar att, ta kontakt med Skatteverket för 
upplysningar kring hur fakturor ska ställas ut. 

I sammanhanget ska det dock poängteras att Deloitte noterar att det även 
finns möjlighet att kontakta ansvarig medarbetare på Redovisningsservice 
för vägledning.  Det är Deloittes uppfattning att det inte finns någon uttalad 
rutin om att följa upp frågor som ställs till Redovisningsservice med övriga 
nämnder för att säkerställa en enhetlig momshantering inom Borås Stad. 

Mot bakgrund av ovan är det Deloittes bedömning att det saknas tydliga 
och dokumenterade rutinbeskrivningar kring hanteringen och 
redovisningen av moms inom olika verksamheter / områden.

Deloitte noterar att det finns ett antal dokument som på ett övergripande 
sätt berör momshantering. 

Emellertid noterar vi att dokumenten inte ger någon detaljerad vägledning 
och att läsaren hänvisas till Skatteverkets rättsliga vägledning för 
information om materiella momsfrågor. Vidare är Deloitte av uppfattningen 
att dokumenten inte är uppdaterade.

Som berörts ovan avseende ingående moms, är Deloitte av uppfattningen
att den rutin som finns för hantering av ingående moms är felaktig då
fördelning mellan de olika systemen inte sker baserat på verksamhet utan
enligt en schablon.  

Rekommendation
Mot bakgrund av ovan rekommenderar Deloitte att Borås Stads rutiner 
kompletteras med styrdokument för att säkerställa en korrekt 
momshantering i hela Borås Stad.

Deloitte identifierar att det, mot bakgrund av avsaknad av tydliga rutiner 
historiskt, kan finnas ett behov av att se över Borås Stads 
verksamhetsområden och identifiera de frågor inom respektive område 
som skulle kunna innebära komplexa momsfrågor. Vidare rekommenderar 
vi, baserat på en sådan genomgång, att Borås Stad utarbetar ovan nämnda 
styrdokument. 

Deloitte rekommenderar att hänvisningar till Skatteverkets hemsida för 
vägledning i momsfrågor undviks. Istället rekommenderar Deloitte att 
Borås Stad implementerar en rutin som möjliggör att de frågor som 
uppstår utreds i den utsträckning som omständigheterna i det enskilda 
fallet kräver, exempelvis genom att Redovisningsservice tar över ansvaret 
för detta, i syfte att säkerställa en korrekt momshantering. Även om 
Skatteverkets hemsida är pedagogiskt uppbyggd, informationen som finns 
tillgänglig via hemsidan är uppdaterad och, som utgångspunkt, motsvarar 
gällande rätt vill vi poängtera att momslagstiftningen är väldigt komplex 
och ofta svårnavigerad, något som även påpekas i Borås Stads dokument 
”Instruktion kring Moms”. Vidare ska det beaktas att på grund av den 
blandade verksamhet som kommuner bedriver är det inte alltid så att 
informationen som finns tillgänglig på Skatteverkets hemsida är direkt 
applicerbar på kommunens verksamhet. 
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4.4.2 Bedömning av och rekommendationer kring rutiner

4. Resultat av granskningen

Det är även Deloittes rekommendation att Borås Stad inför en rutin där den 
ingående momsen vid kontering, beroende på om inköpet är hänförligt till 
Borås Stads momspliktiga eller icke momspliktiga verksamhet, hänförs till 
antingen det allmänna momssystemet eller kommunkontosystemet. Om en 
allokering inte kan göras rekommenderar Deloitte att en fördelning görs 
enligt skälig grund. 

Fördelningsnyckeln bör beräknas utifrån Borås Stads momspliktiga 
omsättning i förhållande till den totala omsättningen. Vidare 
rekommenderar Deloitte att fördelningsnyckeln kontrolleras i slutet av 
varje redovisningsår för att säkerställa att den tillämpade 
fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet.
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Borås Stads hantering av statsbidrag

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska om 
Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller är ända-
målsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med en tillräcklig 
intern kontroll.

Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är fragmentiserad och olika 
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grund för en rättvisande redovisning när det gäller de riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av riktade statsbidrag 
behöver ses över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. klargöra delegationsordningen när det 
gäller riktade statsbidrag. Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på helt olika sätt. 
Detta medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar inte blir rättvisande. 
Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler och 
riktlinjer för hantering och redovisning av riktade statsbidrag.

Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i granskningen inte tagit en samordnande roll 
när det gäller kommunens interna kontroll av riktade statsbidrag. Förhållandena medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll när 
det gäller redovisning av riktade statsbidrag. Avsaknad av central sammanställning och uppföljning 
medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens uppsikt inom området inte är 
helt tillräcklig.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2023-05-02.

Bill Johansson    Boris Preijde 
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Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av 
riktade statsbidrag. Syftet är att granska om Borås Stads 
hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som 
kommunen erhåller är ändamålsenlig, om redovisningen 
inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med 
en tillräcklig intern kontroll.

Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit drygt 
520 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Statsbidragen 
utgör en betydande del i kommunens intäktsbudget men 
är samtidigt enligt omvärldsanalysen i granskningen både 
betydande till antalet och föränderliga.

Granskningen visar att Borås Stad inte har specifika 
styrdokument eller gemensamma upprättade rutiner som 
avser hantering eller redovisning av riktade statsbidrag. 
Det upprättas inte heller någon särskilt sammanställning 
eller uppföljning systematiskt angående vilka riktade 
statsbidrag som Borås Stads nämnder erhåller, eller vilka 
belopp som det rör sig om. Det finns däremot ett avsnitt i  
kommunens ekonomihandbok som berör vissa delar av hur 
hanteringen ska gå till. Det finns i flera fall även nämnds- 
och förvaltningsegna processer, rutiner eller inarbetade 
arbetssätt när det gäller bevakning, ansökan, hantering 
och redovisning av riktade statsbidrag. Stadsrevisionen 
noterar avseende delegationsordningar att endast två av 13 
granskade nämnder har med en skrivelse om statsbidrag. 
Nämnderna behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
klargöra i delegationsordningen vem som beslutar om att 
ansöka om riktade statsbidrag.

Granskningen visar att hantering och redovisning av 
riktade statsbidrag är fragmentiserad och olika i Borås 
Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker 
av möjliga statsbidrag, vem som fattar beslut om att ansöka 
eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapporte-
ring och uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag 
ska hanteras redovisningsmässigt. I ekonomihandbokens 
regelverk saknas enligt Stadsrevisionens bedömning 
nödvändiga kommungemensamma rutiner och regelverk 
för att säkerställa en enhetlig hantering och en rättvisande 
redovisning när det gäller riktade statsbidrag.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas besluts-
processer för ansökan av riktade statsbidrag behöver ses 
över och klargöras. Kommunstyrelsen behöver i samråd 
med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler 
och riktlinjer för hantering och redovisning av riktade 
statsbidrag för att säkerställa en enhetlig och ända- 
målsenlig hantering. Att nämnderna hanterar statsbi-
drag redovisningsmässigt på helt olika sätt medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar 
inte blir rättvisande. Kommunstyrelsen har enligt vad som 
framkommer i granskningen inte tagit en samordnande 
roll när det gäller kommunens interna kontroll av riktade 
statsbidrag. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens 
bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en till-

räcklig intern kontroll när det gäller redovisning av riktade 
statsbidrag.

Det finns i granskade nämnder och i Kommunstyrelsen 
en medvetenhet kring kommande förändringar av rik-
tade statsbidrag och dessa förändringar tas hänsyn till i 
budgetramen för respektive nämnd. Det upprättas dock 
ingen central sammanställning eller uppföljning över vilka 
riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller. Avsaknaden av 
sammanställning och uppföljning i dessa avseende medför 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens 
uppsikt när det gäller nämndernas förutsättningar att 
genomföra kärnverksamhet som finansieras via riktade 
statsbidrag, inte är helt tillräcklig.

Arbetet med Socialt hållbart Borås lyfts av flera intervjuade 
i granskningen fram som ett positivt exempel på hur man 
långsiktigt kan arbeta med kärnverksamhet i Borås Stad 
efter att ett statsbidrag upphört. Kommunstyrelsen har 
dock inte någon dokumenterad strategi för att säkerställa 
långsiktighet i nämndernas verksamheter som finansieras 
med riktade statsbidrag.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att hantering och redovisning av rik-
tade statsbidrag är fragmentiserad och olika i Borås Stads 
nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av 
möjliga statsbidrag, vem som fattar beslut om att ansöka 
eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering 
och uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag ska 
hanteras redovisningsmässigt. Det saknas kommun-
gemensamma rutiner och regelverk för att säkerställa en 
ändamålsenlig och enhetlig hantering. Detta ligger även 
till grund för en rättvisande redovisning när det gäller de 
riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas besluts-
processer för ansökan av riktade statsbidrag behöver ses 
över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. klargöra 
delegationsordningen när det gäller riktade statsbidrag. 
Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på 
helt olika sätt. Detta medför enligt Stadsrevisionens be-
dömning att redovisningen i dessa delar inte blir rättvisande. 
Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna 
arbeta fram kommunövergripande regler och riktlinjer för 
hantering och redovisning av riktade statsbidrag.

Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i 
granskningen inte tagit en samordnande roll när det 
gäller kommunens interna kontroll av riktade statsbidrag. 
Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedöm-
ning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräck-
lig intern kontroll när det gäller redovisning av riktade 
statsbidrag. Avsaknad av central sammanställning och 
uppföljning medför enligt Stadsrevisionens bedömning 
att Kommunstyrelsens uppsikt inom området inte är helt 
tillräcklig.
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Hantering av statsbidrag

1 PROJEKTBESKRIVNING

1.1 Bakgrund
Utöver skatter och egna intäkter är den stora inkomstkällan för att finansiera medborgarnas 
välfärd i kommuner och regioner bidrag från staten genom de så kallade statsbidragen. Under 
perioden 2015 till 2019 har statsbidragen stått för knappt en femtedel av kommuners och regioners 
totala intäkter enligt en beräkning från Statskontoret.

Kommunerna tilldelas möjlighet att söka flera olika typer av statsbidrag, vilka delas in i generella 
och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag är inte avsedda för någon specifik verksamhet och 
tilldelas kommunerna per automatik. De riktade statsbidragen ställer ofta krav på direkta åtgärder, 
kommunal medfinansiering eller att kommunen inte får genomföra effektiviseringar (som 
medför minskade kostnader) inom området som statsbidraget avser, exempelvis statsbidraget för 
likvärdig skola. För allt fler kommuner har vissa av de riktade statsbidragen nu kommit att bli av 
sådan storlek att de används som en direkt delfinansiering av den kommunala verksamheten.  
Det ekonomiska beroendet av riktade statsbidrag medför en risk då kommunen kan missa att söka 
ett statsbidrag eller av okunskap vidta åtgärder som medför att rätten till statsbidraget försvinner. 
Vidare finns för vissa av bidragen risk att kommunen vid en ej tillfredsställande redovisning blir 
återbetalningsskyldiga. Det finns av dessa anledningar skäl att granska att den interna kontrollen 
avseende att bevaka, söka, beräkna och återrapportera statsbidrag är väl fungerande.

Det finns dessutom en risk för att statsbidrag inte hanteras på ett korrekt sätt i den kommunala 
redovisningen, exempelvis då statsbidrag kommer till kommunen i slutet av ett år.

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att granska om Borås Stads hantering och redovisning av de riktade 
statsbidragen som kommunen erhåller är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern 
kontroll. En del av syftet är även att kartlägga i vilken utsträckning Borås Stad utnyttjar 
möjligheten att erhålla riktade statsbidrag och i vilken utsträckning erhållna statsbidrag 
återbetalas. Syftet är även att översiktligt kartlägga vilka EU-bidrag som Borås Stad har.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att
söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej?

• Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag?

• Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade
statsbidrag?

• Hur bedriver Kommunstyrelsen och nämnderna intern kontroll inom området?

• Hur håller Kommunstyrelsen uppsikt inom området?

• På vilket sätt säkerställer kommunen att den verksamhet som omfattas av statsbidraget
även löper på långsiktigt?

• Har kommunen uppmärksammat om det finns större statsbidrag som kommunen borde
ha ansökt om men inte har gjort det? Finns det rutiner för att säkerställa att det inte mis-
sas att ansökas om relevanta statsbidrag?

• Vilka större EU-bidrag erhåller Borås Stad?
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1.3 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallag (2017:725) (KL). Utöver det utgör interna styrdokument, 
regelverk och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/
styrelser.

1.4 Ansvariga nämnder/styrelser
Samtliga nämnder som erhållit statsbidrag under inkomståret 2021 samt Kommunstyrelsen i 
Borås Stad. Dessa nämnder är Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenut- 
bildningsnämnden, Kulturnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- 
och konsumentnämnden och Vård- och äldrenämnden. Servicenämnden är även intervjuade i 
gällande redovisning av statsbidrag.

1.5 Avgränsningar
Granskningen omfattar inkomståret 2021. Granskningen omfattar Borås Stads nämnder 
som har erhållit statsbidrag under år 2021. Därmed kommer granskningen inte att omfatta 
Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt Servicenämnden. Däremot omfattas granskningen av enheten Redovisningsservice på 
Servicenämnden som hanterar redovisning av statsbidrag. De kommunala bolagen omfattas 
inte av granskningen.

1.6 Metod
Metoder för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med 28 tjänstepersoner vid berörda 
förvaltningar. Intervjumetoden är semistrukturerad med avidentifierad intervjuanalys. Inom 
ramen för granskningen har en sammanställning av erhållna och återbetalade statsbidrag 
genomförts.

1.7 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Sandström och projektmedarbetare är Stefan Sjöblom 
vid Revisionskontoret.
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2 TEORETISK REFERENSRAM

2.1 Lagstiftning och styrdokument

Kommunallag (2017:725)
Av kommunallag (2017:725) 6 kap 6 § framgår att nämnderna ska var och en inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) utgör grunden för den kommunala 
redovisningen. I 5 kap LKBR finns statsbidrag med som en post i resultaträkningen. Utöver det 
finns det särskilda förordningar om särskilda statsbidrag inom nämndernas ansvarsområden.

Rådet för kommunal redovisning rekommendation R2 Intäkter
Normerande inom redovisning av intäkter och statsbidrag är Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendation R2 Intäkter.1 Av denna framgår att EU- och statsbidrag ska redovisas 
enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Statsbidrag kan vara generella, riktade eller 
ges i form av kostnadsersättningar. Bilden nedan visar ett exempel på hur man kan klassificera 
statsbidrag.2

BILD 1. Klassificering av statsbidrag 3

Klassificering av statsbidrag

Ansökan 
krävs

Ja Generellt statsbidrag Riktat statsbidrag

Nej Generellt statsbidrag Riktat statsbidrag

Nej Ja

Prestation krävs, annars återbetalning

Vidare framkommer följande i RKR R2:

Ett bidrag eller en kostnadsersättning som är villkorat ska intäktsredovisas i takt med att villkoren 
bedöms vara uppfyllda och det bedöms vara säkert att bidraget kommer att erhållas. Finns inga 
villkor och restriktioner för ett bidrag eller en kostnadsersättning, intäktsredovisas bidraget eller 
kostnadsersättningen så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med 
transaktionen kommer att tillfalla kommunen.4

1 Rådet för kommunal redovisning, RKR R2 intäkter, s.4 (2019)
2 RKR, KOMMEK, seminarium 54, 2022-08-18, aktuella redovisningsfrågor, Tagesson, Aldén och Andersson
3 Ibid.
4 RKR.se, https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf, RKR R2 intäkter, s.5
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Av RKR R2 framgår det även att: ”Om det av restriktionerna framgår hur mycket av bidraget 
eller kostnadsersättningen som avser en specifik redovisningsperiod, ska bidraget eller kostnadsersätt-
ningen intäktsredovisas i enlighet med detta. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två eller 
flera redovisningsperioder, men det inte framgår hur mycket av bidraget eller kostnadsersättningen 
som avser respektive period, ska bidraget periodiseras med jämn fördelning fr.o.m. den tidpunkt då 
bidraget enligt restriktionerna får börja intäktsredovisas till och med den tidpunkt då hela bidraget 
ska vara intäktsredovisat”.5

Bidrag från staten utan villkor ska redovisas i resultaträkningen under posten Generella 
statsbidrag och utjämning. Skatteintäkter redovisas i resultaträkningen under posten Skatteintäkter.6

Statsbidrag till kommuner och regioner utgår som generella statsbidrag, specialdestinerade/ 
riktade bidrag eller kostnadsersättningar. De generella statsbidragen är att anse som ett 
allmänt finansiellt stöd utan krav på särskilt användningsområde eller viss prestation. 
De specialdestinerade/riktade bidragen är frivilliga att ansöka om eller ta del av och är avsedda 
för viss insats, ett visst ändamål eller för att stimulera utveckling i en bestämd verksamhet. 
Kostnadsersättningar är ersättningar för kostnader som kommunen eller regionen har med 
anledning av en statligt beslutad skyldighet att utföra eller tillhandahålla något.7

2.1.1 Borås Stads reglementen

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår att 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, inom sina respektive verksamhetsområden, ska följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer 
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.8

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i det gemensamma reglementet 
som avser hantering av statsbidrag.

Kommunstyrelsens reglemente
I Kommunstyrelsens reglemente framgår det att styrelsen ska ansvara för beslut om samordning 
mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar 
för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Styrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning.9

Stadsrevisionen noterar att det i övrigt, inte framgår någon information i Kommunstyrelsens 
reglemente som avser hantering av statsbidrag.

5 RKR.se https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf, RKR R2 intäkter, s.4-5
6 RKR.se, https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf, RKR R2 intäkter, s.5
7 Ibid, sid. 4-8
8 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad 

av Kommunfullmäktige: 2022-06-22
9 Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-03-24

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf
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2.1.2 Borås Stads styrdokument
Borås Stads ekonomihandbok innehåller ett beskrivande dokument om statsbidrag. Där beskrivs 
generella och riktade statsbidrag kortfattat. Det framgår också att den nämnd som omfattas 
av det riktade statsbidraget själv ansvarar för att söka och återredovisa detta. I de fall som ett 
riktat statsbidrag omfattar flera nämnder, är av större betydelse och regler/ instruktioner saknas 
om fördelningsgrund ska Kommunfullmäktige besluta om fördelningen.10 Ekonomihandboken 
innehåller även en länk till SKRs hemsida om specificering av statsbidrag.11

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår några redovisningsprinciper för statsbidrag i ovan 
beskrivna dokument.

Borås Stads budget 2022 innehöll skrivningar om såväl generella som riktade statsbidrag till 
nämnder samt på övergripande nivå om projektet Socialt hållbart Borås.12 Av Borås Stads budget 
framgick även att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om fördelning av statsbidrag avseende 
maxtaxa inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden.13

Aktuella delegationsordningar avseende samtliga nämnder som omfattas av rapporten har gåtts 
igenom.14 Stadsrevisionen noterar att endast två av 13 stycken innehåller en skrivelse om statsbidrag. 
Tekniska nämndens delegationsordning innehåller en skrivelse om vem som fattar beslut om att 
ansöka om statsbidrag.15 Vård- och äldrenämndens delegationsordning innehåller en skrivelse 
om vem som fattar beslut om att ansöka och återrapportera statsbidrag. Av Vård- och äldre-
nämndens delegationsordning framgår även vem som fattar beslut om fördelning av tillfälliga/
riktade statsbidrag.16

I övrigt finns inga regler, rutiner, instruktioner som avser statsbidrag i något av Borås Stads 
styrdokument.

2.2 Statsbidrag till kommunsektorn, Statskontorets rapport
Riksdagen och regeringen ger generella statsbidrag till kommunsektorn via det kommunal- 
ekonomiska utjämningssystemet. De tillför också riktade statsbidrag och kostnadsersättningar 
till kommunsektorn.

Statskontoret fick 25 juni 2020 i uppdrag av dåvarande regeringen att 2020-2023 översiktligt 
redovisa och analysera utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner och deras 
verksamheter. Detta presenteras i en årlig rapport ”Uppdrag att följa utvecklingen av statens styrning 
av kommuner och regioner”.17

Av Statskontorets rapport framgår att staten har betalat ut drygt 304 miljarder kronor i stats-
bidrag till kommunsektorn under 2021. Statskontoret bedömer att staten har betalat ut minst 55 
miljarder kronor av dessa medel med anledning av pandemin. Staten har betalat ut mer medel 
under 2021 än under något av de senaste tio åren. Sedan 2011 har summan av utbetalda medel 
till kommunsektorn mer än fördubblats. Staten har, enligt Statskontorets rapport, betalat ut 
mer medel till kommunsektorn än under tidigare år även om man bortser från de medel som är 
tillskott med anledning av pandemin.18

10 https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx
11 https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
12 Borås Stads budget 2022, s. 12-115
13 Ibid, s.115
14 Nås via Borås Stads Intranät, https://intranet.boras.se/. Vissa delegationsordningar har uppdaterats under 2022 andra är från tidigare år.
15 Borås Stad, Tekniska nämnden, delegationsordning 2022-05-10, punkt 1.4.1.
16 Borås Stad, Vård- och äldrenämnden, delegationsordning 2022-09-20, punkt 1 c – 11 och 12.
17 Statskontoret (2022), Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner, Dnr 2021/169-5
18 Ibid, s.23

https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
https://intranet.boras.se/
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Genomförd kartläggning i Statskontorets rapport visar att staten har betalat ut 103 miljarder 
kronor i riktade statsbidrag till kommunsektorn under 2021. Det är ungefär 37 miljarder mer 
än vad staten betalade ut i riktade statsbidrag under 2020. Ökningen av de riktade statsbidragen 
beror till stor del på de tillfälliga riktade bidrag som staten betalar ut med anledning av pandemin. 
Staten har samtidigt betalat ut mindre medel i generella bidrag och kostnadsersättningar till 
kommunsektorn under 2021 än under 2020. De generella bidragen har minskat från knappt 158 
miljarder 2020 till drygt 153 miljarder 2021. Att de generella bidragen är mindre under 2021 
än 2020 beror främst på att staten har börjat minska de tillfälliga tillskott till kommunsektorn 
som de införde till följd av pandemin. Staten har ändå betalat ut mer medel i generella bidrag till 
kommunsektorn under 2021 än under åren före 2020.19

Statens utgifter åren 2010-2021
Statsbidragen till kommuner och regioner står för en fjärdedel av statsbudgetens totala utgifter 
2021. Andelen har ökat över tid (se diagram 1 nedan). Bortsett från åren 2018 och 2019 har 
statsbidragens andel av statens utgifter ökat kontinuerligt under perioden 2012 till 2021. 
I jämförelse med 2020 har statsbidragens andel av statens utgifter under 2021 ökat med 
ungefär två procentenheter.

DIAGRAM 1. Andel av statsbudgetens totala utgifter som utgjordes av statsbidrag till kommuner och 
regioner 2010–202120

19 Ibid, s.24
20 Uppgifter från ESV:s realekonomiska fördelning av statens utgifter för transfereringar samt uppgifter från ESV om utfallet för statens 

budget, Statskontorets rapport, s.25. Diagrammet omfattar alla typer av statsbidrag till kommuner och regioner. I statsbidragen ingår 

även utbetalda medel till kommunala bolag samt ideella föreningar och organisationer med nära kommunal anknytning, det vill säga 

organisationer där kommunen finansierar och fastställer verksamheten (t.ex. SKR). Däremot ingår inga medel som staten betalar ut 

direkt till fristående huvudmän och andra privata utförare. Med statsbudgetens totala utgifter menar vi utgifterna inom utgiftsområdena 

1 till 27. Rapporten har inte tagit med kassamässiga korrigeringar, myndigheters in- och utlåning i Riksgäldskontoret eller utgifterna för 

ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.
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2.2.1 Statsbidrag till kommuner
Rapporten från Statskontoret visar vidare att staten har betalat ut drygt 166 miljarder kronor i 
statsbidrag till kommunerna under 2021. Merparten av de medel som staten har betalat ut till 
kommunerna under 2021 är generella bidrag – 110 miljarder. Det är något mindre än under 
2020. Även kostnadsersättningarna har minskat jämfört med föregående år, från ungefär fjorton 
till nio miljarder. Det beror främst på att ersättningarna för att ta emot asylsökande och vissa 
kostnader för nyanlända personer har minskat kontinuerligt sedan 2018. Fördelningen av stats-
bidrag illustreras i diagrammet nedan.

DIAGRAM 2. Utbetalda statsbidrag till kommuner 2015–2021 per kategori av statsbidrag (miljoner kronor)21

Staten har betalat ut mer i riktade statsbidrag till kommunerna under 2021 än tidigare år. Under 
2021 betalade staten ut 46 miljarder i riktade statsbidrag till kommunerna, i jämförelse med 34 
miljarder under 2020. En anledning till att de riktade statsbidragen har ökat är den satsning som 
staten har gjort på äldrevården till följd av pandemin. Staten har betalat ut närmare sju miljarder 
i riktade statsbidrag till äldrevården under 2021. Majoriteten av de riktade medlen, 89 procent, 
har betalats ut inom följande tre områden:22

• Utbildning (47 procent)

• Hälsovård, sjukvård och social omsorg (28 procent)

• Arbetsmarknad (14 procent).

21 Uppgifter från ESV:s realekonomiska fördelning av statens utgifter för transfereringar samt uppgifter från ESV om utfallet för statens 

budget, Statskontorets rapport, s.25. Utbetalningarna under ett visst år kan gälla bidrag för andra år. Bland de riktade statsbidragen ingår 

omkring tio bidrag som staten betalar ut till kommuner i egenskap av arbetsgivare. Dessa skiljer sig något från övriga riktade statsbidrag. 

Bland kostnadsersättningarna 2021 ingår en ny ersättning – subventionering av familjehemsplaceringar.
22 Ibid. s.26
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2.2.2 Riktade statsbidrag till kommunsektorn 2021

Rapporten från Statskontoret anger att det under 2021 fanns totalt 181 riktade statsbidrag och 
23 kostnadsersättningar till kommuner och regioner (se tabell nedan). Det är två färre riktade 
statsbidrag än 2020.

TABELL 1. Antal riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner och regioner. 2018–202123

2018 2019 2020 2021
Antal riktade stadsbidrag 186 171 183 181

Antal kostnadsersättningar 20 23 23 23

Totala antal bidrag 206 194 206 204

De riktade statsbidragen förekommer främst inom områdena utbildning samt vård och omsorg. 
Det är också inom dessa områden som flest statsbidrag har tillkommit och upphört, enligt 
Statskontorets rapport.

Det fanns något färre riktade statsbidrag på utbildningsområdet 2021 än 2020. Det beror delvis 
på att regeringen har valt att slå ihop mindre statsbidrag till större bidrag. Regeringen planerar 
att fortsätta slå ihop vissa bidrag på området. Till exempel slår regeringen ihop statsbidraget 
för mindre barngrupper (förordning 2015:404) och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder 
(förordning 2001:161) till ett samlat förskolebidrag för mindre barngrupper och ökad kvalitet 
från och med 2022.

Rapporten från Statskontoret konstaterar även sammanfattningsvis att:

• Statskontoret har identifierat och bedömt att det under 2021 fanns 181 riktade statsbidrag 
och 23 kostnadsersättningar till kommunsektorn. Antalet riktade statsbidrag är ungefär 
lika många som under 2020, men något fler än 2019. De flesta riktade statsbidrag finns 
inom områdena hälso- och sjukvård och social omsorg samt utbildning.

• Statskontorets kartläggning visar att 21 nya statsbidrag riktade till kommunsektorn har 
börjat gälla under 2021. Dessutom har 44 bidrag väsentligt förändrats, och 20 bidrag 
har upphört.

• Flest nya statsbidrag har tillkommit på vård- och omsorgsområdet under 2021, till följd 
av regeringens satsning på äldrevården.

23 Anmärkning: När flera bidrag eller kostnadsersättningar lyder under samma förordning eller annan form av reglering räknar Statskontoret 

det som ett riktat statsbidrag eller en kostnadsersättning. Under 2020 års kartläggning gjordes vissa justeringar som även påverkade 

uppgifterna om antal bidrag 2018 och 2019. Uppgifterna i denna tabell överensstämmer därför inte med publikationerna från 2018 och 2019. 

Källa: Statskontoret utifrån flera grundkällor och egna beräkningar.
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2.2.3 EU-bidrag
Sveriges kommuner kan även söka EU-bidrag från någon av EU:s fonder. EU:s fonder och 
program är enligt information från SKR ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens 
mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för 
alla - Europa 2020-strategin.

Kommuner och regioner kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till 
dessa och den egna verksamheten.

Fonderna och programmen kan delas in i två grupper: struktur- och investeringsfonder och 
sektorsprogram. Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för 
att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Medel 
inom ESI-fonderna är fördelat geografiskt - nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt.

Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor, till exempel 
kultur, miljö eller utbildning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som 
fördelas genom så kallade utlysningar.24

24 Sveriges kommuner och Regioner;  

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html
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3 GRANSKNINGSRESULTAT
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen sammanställt vilka de riktade statsbidragen Borås 
Stad erhöll år 2021. Genomgången beskriver de mest väsentliga riktade statsbidragen för varje 
nämnd samt statsbidragens omfattning. Därutöver redogörs i detta kapitel för granskningsresultat 
från de intervjuer som hållits med berörda tjänstepersoner i förvaltningar.

3.1 Statsbidrag i Borås Stad
Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit drygt 520 miljoner kronor i riktade statsbidrag. 
Tabellen nedan visar hur dessa bidrag har fördelats mellan nämnderna under året.

TABELL 1. Riktade statsbidrag exklusive coronabidrag 2021 Borås Stad 25

Statsbidrag exklusive Coronabidrag 2021  Borås Stad

Konto Ansvar Belopp, kr

Driftbidrag från staten Kommunstyrelsen 6 932 006

Driftbidrag från staten,  
kompensation sjuklön

Kommunstyrelsen 8 221 600

Driftbidrag från staten Tekniska nämnden 4 061 937

Driftbidrag från staten Miljö- och konsumentnämnden 2 324 362

Driftbidrag från staten Fritids- o folkhälsonämnden 3 004 904

Driftbidrag från staten Kulturnämnden 196 220

Driftbidrag från staten Förskolenämnden 64 935 978

Driftbidrag från staten Grundskolenämnden 140 500 683

Driftbidrag från staten Gymnasie- och Vux.utb.nämnd 141 746 248

Driftbidrag från staten Individ- och familjeomsorgsnämnden 18 700 264

Driftbidrag från staten Arbetslivsnämnden 35 098 532

Driftbidrag från staten Vård- och äldrenämnden 57 917 612

Driftbidrag från staten Sociala omsorgsnämnden 7 995 279

Statsbidrag maxtaxa, förskola/
skolbarnomsorg

Förskolenämnden 18 860 008

Statsbidrag maxtaxa, förskola/
skolbarnomsorg

Grundskolenämnden 3 766 292

Statsbidrag kvalitetssäkr åtg 
försk/skolbarnoms

Förskolenämnden 4 454 374

Statsbidrag kvalitetssäkr åtg 
försk/skolbarnoms

Grundskolenämnden 889 526

Övriga bidrag, Statens Kulturråd Kulturnämnden 2 489 685

Övriga bidrag, Statens Kulturråd Grundskolenämnden 512 696

Totalt 522 608 207

I tabellen ovan upptas endast de totalsummor som kan härledas till statsbidrag i Borås Stads 
ekonomisystem (Unit4 Agresso).

25 Uttag från ekonomisystemet UNIT4 Agresso, 2022-10-06, konto 3510 till 3518, år 2021. Period 2021-00 till 2021-13, exklusive 

coronabidrag
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Det stora flertalet av Borås Stads nämnder erhåller någon form av riktade statsbidrag. Nedan 
redogörs kortfattat för vilka typer av riktade statsbidrag som respektive nämnd erhåller. Flera av 
dessa statsbidrag gäller för år 2021 eller sträcker sig över flera år. I sammanställningen nedan ges 
en översiktlig sammanställning av större statsbidrag som respektive nämnd eller styrelse erhåller.

Kommunstyrelsen
Stadsledningskansliet hanterar statsbidrag från Tillväxtverket som erhålls gällande projektet 
”Socialt hållbart Borås” och som omfattar flera nämnder i staden. Projektet är Borås Stads lång-
siktiga satsning för att bland annat minska skillnader i livsvillkor och motverka segregation.

Borås Stad deltar också i ”Viable Cities”. Projektet är ett strategiskt innovationsprogram inriktat 
på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med 
verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter 
för att snabba på klimatomställningen.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges interna-
tionella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmet 
pågår till och med 2030. Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet för programmet. 26

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden erhåller statsbidrag från Trafikverket för bland annat arbete med ombygg-
nadsarbeten i kollektivtrafiken. Dessa är främst etapp två från Tullamotet till Centralbron, 
utbyggnad/utflyttning av busshållplatser till Skaraborgsvägen i Knalleland samt Södra Torgets 
ombyggnation.

Statsbidrag erhålls även för kalkning av sjöar. Borås Stad är huvudman för kalkningen i Borås 
och även i en del vatten i närliggande kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götaland fastställer 
kalkplaner och beslutar om statsbidrag. Statsbidrag finns i två nivåer där 85 % betalas ut för 
kalkning av ”vanliga” vatten och 100 % till vatten med riksintresse. Mellanskillnaden är den 
kommunala andelen. Borås Stad ansvarar för upphandling av kalkningsentreprenad, kontroll 
och att verksamheten fungerar. Pengarna kommer från Havs- och vattenmyndigheten.

Nämnden har även erhållit LONA bidrag från Naturvårdsverket. Den lokala naturvårdssats-
ningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga 
naturvårdsengagemang/lokala naturvårdsprojekt. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 
procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Några 
exempel på LONA bidrag som varit aktuella under 2021 är bland annat utveckla tillgänglig-
hetsanpassat kanotliv i Bosjön/Västersjöns sjösystem. Projektet Viskans Park har under 2021 
utvecklats och fokus har legat på utredning, planering och projektering. Tekniska nämnden 
erhåller även miljöstöd för betesmarker och slåtterängar. Ansökan görs hos Jordbruksverket och 
utbetalningarna kommer från Länsstyrelsen.

26 Energimyndigheten,  

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/
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Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden erhåller LONA bidrag från Naturvårdsverket. Borås Stad har 
köpt gården Gåshult i Bredared med syfte att bilda naturreservat. Inför reservatsbildning har 
miljöförvaltningen sökt och fått så kallat LONA-bidrag som täcker 50 % av kostnaderna för 
iordningställande. Arbetet projektleds av Miljöstrategiska avdelningen, men drivs gemensamt av 
en arbetsgrupp inom stadens naturvårdsgrupp. Projektet har påbörjats våren 2020 och kommer 
att pågå under tre år.27

Nämnden erhåller även bidrag från Energimyndigheten. Bidraget används till att bekosta 
en heltidstjänst och en halvtidstjänst (vilket delas med Härryda kommun) för att arbeta med 
energi- och klimatrådgivning i Borås Stad. Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja 
en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens klimat-
påverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Rådgivningen ska 
även skapa förutsättningar att minska energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter.

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden har erhållit bland annat statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. 
Nämnden har rekvirerat bidraget för hela Borås Stads räkning. Det är Socialstyrelsen som på 
regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 
6-15 år. Fritids- och folkhälsoförvaltningen beviljades även projektmedel från Länsstyrelsen 
2020, för att kvalitetssäkra integrationsfrämjande insatser vid Borås Stads Mötesplatser. Projektet 
innebär att verksamheten i samverkan med studieförbunden ska stärka integrationsinsatser med 
folkbildning som grund. Insatserna har påbörjats under hösten 2021.28

Kulturnämnden
Kulturnämnden söker och erhåller två olika statsbidrag från Statens kulturråd. Båda bidragen är 
tillfälliga och förväntas avslutas efter 2023. Biblioteksbidraget syftar till att stärka biblioteken, att 
öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Bidraget till Kulturskolan 
söks för satsningar som ska förnya och utveckla nya och befintliga verksamheter till exempel 
lovverksamhet, musiklabb, öppen ateljé, kulturskola till målgruppen barn och unga med funk-
tionsnedsättning. Nämnden har även erhållit bidrag från Svenska filminstitutet för biografen 
Röda kvarn samt bidrag till Finland 100 år.

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden erhåller statsbidrag från Migrationsverket. Kommunerna får statlig ersättning 
för varje flykting med uppehållstillstånd som bosätter sig i kommunen. Den avser kostnader för 
etableringsinsatser såsom exempelvis mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, tolk och 
samhällsorientering. Det kan också vara särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, 
förskola och fritidshem. Ersättning ges för den nyanlände under högst 24 månader. Kommunen 
får också en årlig grundersättning för flyktingmottagning och en årlig grundersättning för 
mottagande av ensamkommande barn. För ensamkommande barn ersätts kostnader för boende 
och omvårdnad med mera.

Nämnden erhåller även ett bidrag för finskt förvaltningsområde. Bidraget administreras av 
Länsstyrelsen i Stockholm. Nämnden får även bidrag för personligt ombud. Även där är det 
Länsstyrelsen som administrerar bidraget. Relationsvåldsenheten har fått ett statsbidrag från 
Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.

27 Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2021:2, s.21
28 Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2021, s.23
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Nämnden har erhållit medel från Socialstyrelsen för sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på 
andra sätt drabbas av kriminalitet. Medlen är avsedda för att utveckla samverkan mellan aktörer 
i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. Medlen kan även användas för att förstärka 
och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, öka tillgängligheten i socialtjänstens 
verksamheter gentemot barn och unga, till exempel i form av fler fältarbetare.29

Nämnden erhåller statsbidrag från Migrationsverket för flyktingar. Nämnden erhåller även ett 
mindre statsbidrag från Socialstyrelsen för familjehem. Syftet med bidraget är att säkerställa 
att barn och unga som är i behov av familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov 
tillgodosedda.

Förskolenämnden
Det största statsbidraget nämnden erhållit 2021 var ett riktat statsbidrag med syfte att minska 
barngruppernas storlek. Regeringen har tidigare aviserat att bidraget såsom det var utformat kom-
mer att försvinna inför 2022 och ersättas med ett generellt statsbidrag till kommunerna utifrån 
befolkningssammansättning. Det generella statsbidraget för kvalitetshöjande/ kvalitetssäkrade 
åtgärder har samtidigt ökat. Totalt sett fördelas lika mycket statsbidrag ut till landets kommuner 
men fördelningen påverkas av hur många som ansöker.

Nämnden har också erhållit statsbidrag från Skolverket för bättre språkutveckling i förskolan. 
Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för 
barn som har ett annat dagligt umgängesspråk än svenska språket i hemmet.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har ett särskilt avsnitt i nämndbudget för år 2021 gällande statsbidrag. 
Riktade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader fram-
håller nämnden i budgeten. De är ett 10-tal bidrag med mycket varierade regler för disposition, 
uppföljningskrav, återredovisning med mera.30 Nämnden har under 2021 bland annat erhållit 
det riktade statsbidraget ”Likvärdig skola” från Skolverket. Statsbidraget ska användas till utö-
kade insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan 
och fritidshemmet. Med utökade insatser avses insatser som är helt nya eller en utökning av 
redan befintliga insatser. Nämnden erhåller även betydande statsbidrag för lärarlönelyftet och 
karriärtjänster.

Under 2021 har även ett nytt statsbidrag tillkommit ”Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare 
i socioekonomiskt utsatta områden”. Statsbidraget från Skolverket ska gå till vissa skolhuvudmän 
för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med 
förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Nämnden erhåller statsbidraget ”Skolmiljarden” från Skolverket. Bidraget syftar till att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 
hälsa till följd av covid-19-pandemin. 31 Statsbidrag för lärarassistenter erhåller nämnden också 
från Skolverket. Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare 
ökad möjlighet att fokusera på undervisning.

29 https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/
30 Grundskolenämnden, Budget 2021:2, s.16
31 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden
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Det finns även ett statsbidrag ”kvalitetssäkrande åtgärder i fritidshem”. En kommun som har 
rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kan enligt föreskrifter få statsbidrag till kostnader för 
kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Då stats-
bidraget har koppling till fritidshemstaxorna, administreras statsbidraget av Stadsledningskansliet 
sedan flera år tillbaka.

Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade 
statsbidrag.32 Nämnden tar även del av vissa av de medel som Arbetslivsnämnden erhåller från 
Migrationsverket för etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Migrationsverket 
till Arbetslivsförvaltningen, som ger en del av schablonersättningen till utbildning, inom 
Grundskoleförvaltningen fördelas detta ut till Centrum för flerspråkigt lärande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden erhåller följande riktade statsbidrag från Skolverket: lärarlönelyft, karriärtjänster och 
behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare, lovskola, ett fjärde tekniskt basår och introduk-
tionsprogrammet.

Nämnden har även fått tilldelning från statsbidraget ”Skolmiljarden”. Dessa tillfälliga intäkter 
har fördelats till alla verksamheter, inklusive de fristående huvudmännen, för att hantera utbild-
ningsskulden som uppstår på grund av pandemin.33

Dåvarande regering har även beslutat om ett extra statsbidrag avseende retroaktiv ersättning för 
Yrkesvux medfinansiering 2020 som utbetalats som en retroaktiv ersättning under 2021. Enligt 
information från Skolverket kan denna retroaktiva ersättning användas för att finansiera Yrkesvux 
även under kommande år.34 Nämnden erhåller tillsammans med övriga Boråsregionen statsbidrag 
för regionalt yrkesvux, för lärcentrum samt kartläggning och validering.

Nämnden tar även del av de medel som Arbetslivsnämnden erhåller från Migrationsverket 
för etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Migrationsverket till Arbets-
livsförvaltningen, som ger en del av schablonersättningen till utbildning (gymnasiets språk- 
introduktion och vuxenutbildningens sfi). Asylersättningen söks av förvaltningen hos 
Migrationsverket.35

Vård- och äldrenämnden
Från och med 2021 tillförs Sveriges kommuner ett tillskott på fyra miljarder för att stärka 
äldreomsorgen. Statsbidraget fördelas med en fördelningsnyckel som för Borås Stad innebär ett 
tillskott både till Vård- och äldrenämnden men även för Sociala omsorgsnämnden.

Under 2021 tillförs ytterligare medel till ”Äldreomsorgslyftet”,36 ett riktat statsbidrag som för 
Borås Stad innebär ytterligare tillskott. Statsbidraget ger möjlighet för anställda att utbilda sig till 
vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Statsbidraget finansierar lönen under studietiden. 
Någon fördelning av det statsbidraget har inte gjorts till Sociala omsorgsnämnden.37

32 Ibid. s.4
33 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2021, s.4
34 Ibid. s.22
35 Ibid. s.19
36 https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/aldreomsorg/kompetenslyftaldreomsorgen.46592.html
37 Sociala omsorgsnämnden, Budget 2021:2, s.7

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/aldreomsorg/kompetenslyftaldreomsorgen.46592.html
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Nämnden har även erhållit riktade statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka ensamhet 
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Syftet 
med statsbidraget är att bidra till att motverka ensamhet bland äldre samt att öka kvaliteten i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en pågående överenskommelse med regeringen för 
perioden 2020-2022 gällande ”Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus” som syftar till 
att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom 
äldreomsorgen. Borås Stad är även utsedd som en av tio modellkommuner i överenskommelsen,  
vars syfte är att Staden tillsammans med SKR ska dela med sig av erfarenheter till övriga 
kommuner och fortsätta den digitala utvecklingen med att ge seniorer ett digitalt innanförskap. 
Projektet finansieras av statsbidrag. 38

Sociala omsorgsnämnden
Nämnden erhåller statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt 
hälso- och sjukvård för nyanlända. Nämnden tar även del av statsbidraget ”god vård och omsorg 
av äldre personer”. Statsbidraget betalas ut till Vård- och äldrenämnden och en del av det fördelas 
till Sociala omsorgsnämnden. Nämnden ansöker därutöver om habiliteringsersättning varje år.

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKR, och regeringen 
har tecknat en överenskommelse om ”God och nära vård 2020” som en del av omställningen 
av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Boråsregionen Sjuhärads kommunal-
förbund ska stötta kommunerna i delregionen när det gäller omställningen mot en god och nära 
vård. Syftet är att skapa ökad kompetens och samsyn kring vad en förflyttning mot nära vård 
innebär i en kommunal kontext.39 Sociala omsorgsförvaltningen tar del av dessa statsbidrag via 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

3.1.1 Återbetalningar
Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad återbetalat drygt 22 miljoner kronor i riktade 
statsbidrag.40 22 miljoner av de totalt erhållna statsbidragen om 522 miljoner kronor motsvarar 
cirka fyra procent. Tabellen nedan visar hur dessa återbetalningar har fördelats mellan nämnderna 
under året.41

TABELL 2. Återbetalningar av riktade statsbidrag 2021 Borås Stad.

Återbetalning statsbidrag 2021 Borås Stad Nämnd Belopp
Återbetalning av statsbidrag Kulturnämnden 800 000

Återbetalning av statsbidrag Förskolenämnden 32 284

Återbetalning av statsbidrag Grundskolenämnden 11 338 957

Återbetalning av statsbidrag Gymnasie- och Vuxen-
utbildnings nämnden 10 000 000

Summa 22 171 241

Återbetalningar har bland annat gjorts till Skolverket (Grundskoleförvaltningen och yrkesvux 
vid Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen), Statens konstråd (Kulturförvaltningen), 
och Länsstyrelsen i Jönköpings län (Förskoleförvaltningen).

38 Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2021, s.16
39 Boråsregionen, Annons Projektledare Nära vård och FVM 2020-09.pdf (borasregionen.se)
40 Endast faktiska återbetalningar av statsbidrag har tagits med i tabellen
41 Uttag från UNIT 4 Agresso, 2022-10-06, konto 3519, år 2021. Period 2021-00 till 2021-13, exklusive coronabidrag.

https://borasregionen.se
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Efter faktaavstämning med berörda förvaltningar framgår att återbetalningar om 10 mnkr avseende 
Grundskoleförvaltningen samt om 10 mnkr gällande Gymnasie- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen endast är reservationer i bokslutet. Stadsrevisionen noterar att ett par av förvaltningarna 
uppger att ”Normalt sett gör vi återbetalningar direkt från balansen. Det vill säga de är aldrig upp-
tagna som en intäkt. Utan vi intäktsför endast det vi nyttjar på 3510 och kvarstående medel som har 
kommit in från till exempel Skolverket betalas tillbaka utan att passera resultaträkning.”

3.2 EU-bidrag i Borås Stad
Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit cirka 4,3 miljoner kronor i olika former av 
EU-bidrag. Tabellen nedan visar hur dessa bidrag har fördelats mellan nämnderna under året.

Fördelning av EU-bidrag per nämnd Borås Stad 2021

Konto Nämnd Belopp
EU-bidrag Arbetslivsnämnden 478 286

EU-bidrag Fritids- o 978 162

EU-bidrag Förskolenämnden 6 364

EU-bidrag Grundskolenämnden 1 473 217

EU-bidrag Gymnasie- och Vux 785 827

EU-bidrag Kommunstyrelsen 913 326

EU-bidrag Miljö- och konsumentnämnden -362

Summa 4 272 313

TABELL 3. EU-bidrag 2021 Borås Stad42

Som tabellen ovan visar förekommer EU-bidrag i ett begränsat antal nämnder. Exempelvis erhåller 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Erasmus bidrag. Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
Eurodesk har under 2021 erhållit en ”Quality Label” från Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällsfrågor som ett bevis på att förvaltningen är kvalificerad, samt har kapacitet att arbeta 
med den Europeiska solidaritetskåren fram till 2027.43

3.3 Intern kontroll
Stadsrevisionen har gått igenom berörda nämndernas riskanalyser och plan för intern kontroll 
för år 2021. Statsbidrag nämns i tre av nämndernas riskanalyser. Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden har tagit med två risker (risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras och risk 
för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet). Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit 
med två risker (risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar söks och risk att inte få in de 
statsbidrag som Borås Stad är berättigade till). Kommunstyrelsen har tagit med en risk (risk att 
missa att söka statsbidrag).

Inför arbetet med riskanalys 2024 föreslår Kommunstyrelsen att i nämndernas riskanalys 2024 
ska bland annat följande risk ingå:

• risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte sker.

42 Uttag från UNIT4 Agresso, 2022-10-06, kontoklass 358, år 2021.
43 Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2021 , s.23
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3.4 Redovisning och rutiner gällande statsbidrag
I Ekonomihandboken på Borås Stads Intranätsida under fliken regler och principer för ekono-
mistyrning finns ett styrdokument som heter statsbidrag. Av dokumentet framgår skillnaden 
mellan riktade och generella statsbidrag samt hur nämnderna ska söka och återredovisa statsbidrag. 
Dokumentet reglerar även de fall då ett riktat statsbidrag berör flera nämnder.

I kodplanens intäktskonto redovisas driftbidrag och statsbidrag som kommunen erhåller.  
Ett bidrag kan definieras och avgränsas gentemot kontogrupperna försäljning av verksamhet, 
taxor och avgifter genom att det är bidragsgivaren som bestämmer om omfattningen av bidraget. 
Det föreligger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivaren och kommunen. Bidraget 
ges i understödjande syfte och ej som ersättning för en tjänst.44

3.5 Intervjuer med berörda nämnder
Under september och oktober månad har intervjuer genomförts med 28 tjänstepersoner från 
12 förvaltningar i Borås Stad. Tjänstepersonerna har innefattat tjänstebefattningarna chef för 
ekonomifunktion, ekonomi- och verksamhetscontrollers samt tjänstepersoner som ansvarar för 
ansökningar av statsbidrag i hela eller delar av sin tjänst. Samtliga förvaltningar som erhållit 
riktade statsbidrag under 2021 har varit aktuella för granskning av hantering av statsbidrag.

3.5.1 Information om tillgängliga statsbidrag
Samtliga förvaltningar har rutiner för att säkerställa information om tillgängliga riktade statsbidrag. 
På förvaltningarna har man en eller flera personer som har statsbidrag som bevakningsområde 
i sin tjänstebeskrivning. Ett par av förvaltningarna har anställt koordinator eller verksamhets-
controller som enbart arbetar med riktade statsbidrag och andra bidrag.

På Stadsledningskansliet har en tjänsteperson bevakning av statsbidrag som del av sin tjänst. 
På förekommen anledning, när statsbidrag aviseras eller att det aviseras om borttag av statsbidrag, 
skickas det ut information till förvaltningarna gällande detta. Ett fåtal intervjuade menar att det 
centrala stödet mest är riktat till skol- och omsorgsförvaltningar.

Flera av de intervjuade uppger att ingen i Borås Stad har ett övergripande ansvar på central nivå 
för information och kartläggning av statsbidrag.

Samtliga av de intervjuade uppger att det inte finns större riktade statsbidrag som de borde ansökt 
om. Samtliga uppger vidare att de söker de statsbidrag som man mäktar med att ta emot i ordinarie 
verksamhet. Några intervjuade uppger att det säkert finns ännu mer riktade statsbidrag att söka av 
statliga myndigheter. Vidtalade framhåller samtidigt att förvaltningen måste ha en organisation 
för att kunna ta emot och administrera dessa statsbidrag i den ordinarie verksamheten. Samtliga 
intervjuade uppger att de har väldigt bra kontroll över de riktade statsbidrag som vanligtvis finns 
att söka inom nämndens ansvarsområde. Ett par av de intervjuade efterfrågar ett centralt stöd 
för att kunna uppmärksamma statsbidrag från myndigheter som förvaltningen normalt sett inte 
brukar söka bidrag ifrån, men som ändå skulle passa in i den ordinarie verksamheten.

En problematik som lyfts i flera intervjuer är att statsbidragen ska sökas av en huvudman. 
Borås Stad räknas i det sammanhanget som huvudman. När flera förvaltningar kan söka ett 
statsbidrag uppstår en problematik i och med att bara en förvaltning kan stå som huvudman

44 Borås Stads Intranät, Ekonomihandboken, (2021)  

https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf

https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf
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gentemot den statliga myndigheten. I vissa fall har det lösts genom samarbete mellan förvalt-
ningarna och i vissa fall har bara en sökt och erhållit statsbidraget. Det finns en central rutin i 
styrdokumentet om statsbidrag i ekonomihandboken. Avsnittet innehåller information om hur 
ett statsbidrag som rör flera nämnder ska hanteras. Intervjuade menar att det i praktiken är oklart 
hur detta ska hanteras, då den praktiska tillämpningen, när flera nämnder, är inblandade saknas.

Stadsrevisionen noterar att det saknas en övergripande sammanställning, kartläggning och 
kontinuerlig bevakning på central nivå, över de riktade statsbidrag som är möjliga att söka för 
Staden. Samtidigt påpekar flertalet av de intervjuade att förvaltningarna själva har en tillräcklig 
bevakning av större riktade statsbidrag.

3.5.2 Processen kring ansökningar av riktade statsbidrag

Dokumentation
I styrdokumentet om statsbidrag, som återfinns i Borås Stads ekonomihandbok finns ett beskri-
vande dokument om statsbidrag. Få av de intervjuade på förvaltningarna uppger att de kände till 
detta dokument. Samtliga intervjuade efterfrågar processkartläggning och rutiner för redovisning 
av statsbidrag på Borås Stads nivå. Stadsrevisionen noterar att inga övriga styrdokument med 
skrivningar om statsbidrag finns upprättade.

Budget
Borås Stads budget 2021 innehåller skrivningar om de generella statsbidragen samt statsbidrag 
med anledning av pandemin. Statsrevisionen noterar att skrivningar om de riktade statsbidragen 
saknas på en övergripande nivå i Borås Stads budget. Flertalet av nämnderna har dock med 
någon form av skrivelser om statsbidrag i nämndernas beslutade budget för 2021. En handfull 
förvaltningar har under intervjuer uppgivit att statsbidrag finns med i nämndernas delegations-
ordningar, samt attestförteckningar. Exempelvis skriver Tekniska nämnden i budget för 2021 att 
”inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- och 
andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag”.45

Flera nämnder uppger att det är otydligt huruvida statsbidragen ska finnas med i budget eller inte. 
Ett par av nämnderna nämner även att statsbidragen har övergått från att ha varit riktade till 
generella statsbidrag och man upplever att det inte finns en transparens i om dessa statsbidrag 
kommer tillfalla verksamheten eller inte under året.

Gällande riktade statsbidrag så börjar ofta flera förvaltningar med att söka dessa medel. Därefter 
informerar man berörda nämnder om dessa blivit beviljade. Detta då ett projekt ofta kräver att 
Borås Stad gör en motprestation (antingen i fråga om tid eller del av projektkostnad).

Flera av de intervjuade uppger att budgetprocessen inte klargör hur statsbidrag ska tas upp i 
planeringsunderlag och i nämndernas budget. Stadsrevisionen noterar att hanteringen skiljer sig 
åt i nämnderna och förvaltningarna.

Rutiner
Ett par förvaltningar uppger att de har skriftliga rutiner för handläggning av statsbidrag.  
Två förvaltningar har dokumenterade processer gällande statsbidrag i programmet Canea. 
Samtliga förvaltningar har upprättade tillvägagångssätt vid ansökningar av statsbidrag, dock 
har inte alla skriftliga nedtecknade rutiner. Ett par av förvaltningarna har statsbidrag och övriga 
bidrag förtecknade i tabeller med ansvariga kontaktpersoner. Samtliga förvaltningar anser att 
de har god kontroll över statsbidrag och dess omfattning. Förvaltningarna ansöker allt de klarar

45  Tekniska nämnden, budget 2021:2, s.7
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av att söka, vad verksamheten mäktar med. Verksamheten i förvaltningen ska även klara av att 
utföra kriterierna som är ett villkor för statsbidraget, så att man inte blir återbetalningsskyldig 
eller riskerar att inte uppfylla kriterierna i slutändan för statsbidraget. Ett utvecklingsområde som 
lyfts i en intervju gäller bristen på ansökningar som genomförs i samarbete med lokala företag 
och Högskolan i Borås. Intervjuade menar att bevakning av dylika projekt och samarbete med 
andra parter än Borås Stad kunde vara bättre. Ett annat utvecklingsområde, som lyfts fram av 
flera intervjuade, är att vissa statsbidrag enbart kan sökas i samarbete med en eller flera kommuner. 
Denna samarbetsform har sällan Borås Stad enligt vidtalade.

EU-bidrag
De intervjuade uppger alla att EU-bidrag är krångliga, kräver administration och inte ger så 
mycket. Ett par förvaltningar har ändå ett stort fokus på EU-bidrag där man menar att man 
söker stora bidrag och har en färdig organisation för detta. Ett par förvaltningar har pågående 
EU- projekt och en av dessa förvaltningar uppger att projektet drivs av engagerade medarbetare.

Någon av de intervjuade nämner särskilt engagerade projektledare, samtidigt som de betonar att 
om projektledaren lämnar så kan hela projektet omkullkastas. De intervjuade menar att därför 
söks EU-bidrag i mindre utsträckning för nya projekt som inte redan finns i verksamheten.

Samverkan/dialog med motparten
Samtliga intervjuade uppger att dialogen i de fall då de vänder sig till berörda myndigheter, 
överlag uppges vara god.

3.5.3 Återrapportering till staten av statsbidrag
Flertalet av de intervjuade uppger att de har lång erfarenhet av återrapportering/redovisning 
av riktade statsbidrag. Statsbidragen beskrivs av några av de intervjuade som detaljerade och 
som svårtolkade. Det har också framkommit under intervjuerna att kraven och formen på åter- 
rapportering skiljer sig ganska mycket beroende på vilken statlig myndighet som administrerar 
statsbidraget.

Någon av de intervjuade påpekar också att det händer att myndigheterna ändrar förutsättningarna 
för statsbidraget under perioden. Under 2021 kom staten fram till att kommunerna inte behöver 
återbetala ett specifikt bidrag som rör två förvaltningar i Borås Stad. Detta innebar att med 
gällande normering skulle bidraget 2021 klassificeras som ett generellt statsbidrag, menar Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). Detta då det inte föreligger några villkor i form av krav på 
prestation från bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra 
sig bidraget.46 Det här är det enda generella statsbidraget som de intervjuade känner till som man 
ska rapportera om och redovisa.

Det finns även riktade statsbidrag där ingen formell återrapportering krävs. Ett par av de intervjuade 
vidhåller att man upprättat skriftliga rutiner även för återrapportering av statsbidrag, (exempelvis 
statsbidraget för Socialt hållbart Borås). Stadsrevisionen noterar dock att centralt framtagna 
rutiner för återrapportering till myndigheter saknas.

46 https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/ statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/
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3.5.4 Rutiner för redovisning av statsbidrag
Samtliga förvaltningar uppger i intervjuer att man på förvaltningsnivå har rutiner för redovisning av 
statsbidrag. Stadsrevisionen noterar att redovisningen av statsbidrag skiljer sig åt mellan förvalt-
ningarna. I vissa förvaltningar redovisar man bidragen direkt på driften, medan andra använder 
balanskonto och ”matchar” årets kostnader mot intäkter från balanskonton.

Vid en genomgång av statsbidrag i ekonomisystemet (Unit4 Agresso) framkommer att förvalt-
ningarna använder olika koddelar i kodplanen för redovisningsmässig uppföljning av statsbidrag. 
Ett par förvaltningar har egna projektnummerserier för de riktade statsbidragen.

Ett par av förvaltningarna framhåller svårigheten med att redovisa rätt om man själv inte är ägare 
till projektet. När flera förvaltningar deltar i ett gemensamt projekt finansierat av statsbidrag 
uppstår ibland olika meningsskiljaktigheter. Exempel på detta kan vara frågor gällande om syftet 
med bidraget har uppnåtts, om målgruppen har nåtts och hur uppföljning ska administreras.

Periodisering
Rutinerna för periodisering av statsbidrag som sträcker sig över mer än ett år ser även dessa olika 
ut mellan förvaltningarna. Stadsrevisionen noterar att ingen central reglering för periodisering 
av riktade statsbidrag har upprättats på en övergripande Borås Stad nivå.

De intervjuade uppger att inga centrala riktlinjer eller stöd finns när det gäller redovisning av stats-
bidrag. Flera förvaltningar uppger att man inte hittat några nedtecknade redovisningsprinciper för 
periodisering. Det finns dock anvisningar till bokslut avseende periodiseringar. Flera förvaltningar 
uppger att man följer ”matchningsprincipen” (matchningsprincipen är en redovisningsprincip som 
innebär att intäkter och kostnader ska matcha varandra under samma räkenskapsår)47 gällande 
statsbidrag. Vid risk för återbetalning av statsbidrag uppger intervjuade att man använder sig av 
försiktighetsprincipen för de statsbidrag där risk för återbetalning föreligger.

Matchningsprincipen
Den vanliga matchningsprincipen, som Skatteverkets hemsida förklarar, bygger på praxis från 
tillämpningar av Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL) och slår fast att de kostnader som 
ett företag haft för att erhålla sina intäkter ska redovisas i samma period som dessa intäkter.48  
Med andra ord bestämmer periodens intäkter vilka kostnader man ska redovisa i periodens resultat. 
Utgifter som inte är hänförliga till periodens intäkter ska således läggas på ett balanskonto.

Intervjuad vid Stadsledningskansliet uppger att matchningsprincipen inte är tillämplig på 
kommunal redovisning, då den kommunala särarten sätter intäkter i en annan bild än i ett företag. 
En kommuns syfte är inte att genom verksamhet tillgodogöra sig vinst, utan att genom resurser 
tillhandahålla verksamhet. Att bestämma kostnader utifrån intäkterna blir därför märkligt i en 
kommun menar intervjuad. Intervjuad framhåller också:

”att tidigare benämnde man i kommunal redovisning i stället (något slarvigt) om den omvända match-
ningsprincipen, att kostnaderna bestämmer vilka intäkter man redovisar. Denna princip pratar man 
dock inte om längre, då normeringen för intäktsredovisning inte är förenligt med en sådan princip. 
Med (den omvända) matchningsprincipen ”matcha” intäkterna med prestationer, vilket skulle vara 
mer rätt, men ändå inte en helt träffsäker benämning. Att konsekvent matcha intäkter med prestationer 
blir också fel, eftersom det är bidragets villkor och restriktioner som bestämmer intäktsföringen.” 
Endast i vissa fall är detta synonymt med prestationer enligt intervjuad.

47 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip  

Skatteverkets information utgår från Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och praxis av denna.
48 Årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) 2 kap. 4 § Andra grundläggande redovisningsprinciper

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip
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3.5.5 Återbetalningar av statsbidrag
Stadsrevisionen noterar att återbetalning av vissa statsbidrag sker varje år, se tabell 2 ovan. 
Det rör sig om ca 22 mnkr som återbetalats under 2021. Orsaker till att återbetalningar sker 
uppges enligt de intervjuade bland annat vara: att personalen har blivit sjuka, delar av projektet 
har inte genomförts eller man har inte riktigt nått upp till målet med statsbidraget. Det kan också 
handla om utbildningar som planerats men som inte kunnat genomföras.

Stadsrevisionen noterar att det är en förhållandevis liten del som återbetalas jämfört med hela 
den summa Borås Stad erhåller i statsbidrag under 2021.

3.5.6 Övriga synpunkter
Under intervjuerna har flera av förvaltningar framhållit frågeställningar gällande bl.a. generella 
statsbidrag, projektredovisning, långsiktighet och framåtsyftande arbete i Borås Stad.

Några förvaltningar lyfter i intervjuerna att de har bevakning gällande de generella statsbidragen 
som är destinerade till deras verksamhet. En förvaltning menar att ett generellt statsbidrag som 
var riktat till deras verksamhet inte tillföll förvaltningen, inte ens som höjd budgetram.

Ett par av de intervjuade menar att löne- och ekonomisystemen i Borås Stad, inte är anpassade 
för projektverksamhet, exempelvis gällande tidsredovisning i timmar. De intervjuade menar att 
systemen försvårar för projektledare att få en överblick när det gäller att exempelvis mäta vid 
vilket projekt medarbetarna arbetar och hur man ligger till med projektbudgeten. Stadsrevisionen 
noterar att möjligheten till timredovisning i projekt behöver utvecklas i Borås Stads verksam-
hetssystem.

Borås Stads säkerställande av långsiktig verksamhet
Intervjuade tjänstepersoner beskriver att säkerställandet av långsiktig verksamhet fortgår konti-
nuerligt inom ramen för budgetprocessen. Flera av de intervjuade nämner att det söks statsbidrag 
enbart när det finns en befintlig verksamhet som kan ta hand om den. De intervjuade poängterar 
att inga nya statsbidrag söks för att dra igång nya projekt som ligger helt utanför nämndens verk-
samhetsområde och nämndens uppgift. Såväl under uppdragsdialoger som under uppföljning av 
budget uppges statsbidragen diskuteras och politiken uppges vara involverad i detta arbete. Vidare 
uppges att ett långsiktigt perspektiv alltid tas i beaktande i de sammanhangen. Samtidigt uppger 
en av de intervjuade att riktade statsbidrag utgör en större del av finansieringen för nämnden men 
utgör samtidigt en osäkerhet gällande långsiktig finansiering. Riktade statsbidrag har blivit en 
avgörande resurs för nämndens verksamheter.

Om ett statsbidrag som en verksamhet räknat med att erhålla, skulle utebli, är detta också något 
som hanteras inom ramen för uppdragsdialog med ansvariga kommunalråd. Tjänstepersoner 
uppger att förändringar i statsbidrag tas hänsyn till i budgetramen för nämnden.

Stadsrevisionen noterar att ingen sammanhållen översikt för Borås Stads statsbidrag upprättas. 
I intervjuer med företrädare från förvaltningarna skildras en bild av att det finns potential att 
arbeta än mer långsiktigt i kommunen för att säkerställa långsiktig finansiering av verksamheten. 
Flera uppger att svårigheten att planera beror på att statsbidragen i sig är kortsiktiga. En intervjuad 
förvaltning framhåller att det är viktigt att kommunen samverkar med civilsamhällets organisationer 
(exempelvis studieförbund, kulturföreningar, stiftelser) som även de kan erhålla riktade bidrag 
från staten. På så sätt finns en möjlighet att samhället som helhet får del av de medel som finns 
tillgängliga, även om bidrag till kommunen upphör. Mer engagemang från politiken lyfts också 
som viktigt område för att säkerställa långsiktigheten i de verksamheter som initieras.
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Ett av de långsiktiga projekt som Borås Stad initierat och implementerat är Socialt hållbart Borås. 
Projektet, som erhöll statsbidrag gällande flera nämnder, lyfts av flera intervjuade fram som ett 
exempel på hur man kan långsiktigt arbeta med kärnverksamhet i Staden efter ett statsbidrag 
upphört.

Skrivarverkstad
Stadsrevisionen har noterat att Borås Stad i november 2022 har startat ett arbete med att utveckla 
en ”skrivarverkstad/skrivarstudio”. Syftet med arbetet är bland annat att upprätta en projektkatalog 
för externfinansierade projekt samt att samverka och hitta synergier vid ansökningar.
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4 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska 
om Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller 
är ändamålsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med 
en tillräcklig intern kontroll.

Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit drygt 520 miljoner kronor i riktade statsbidrag. 
Statsbidragen utgör en betydande del i kommunens intäktsbudget men är samtidigt enligt 
omvärldsanalysen i granskningen både betydande till antalet och föränderliga.

Granskningen visar att Borås Stad inte har specifika styrdokument eller gemensamma upp-
rättade rutiner som avser hantering eller redovisning av riktade statsbidrag. Det upprättas inte 
heller någon särskilt sammanställning eller uppföljning systematiskt angående vilka riktade 
statsbidrag som Borås Stads nämnder erhåller, eller vilka belopp som det rör sig om. Det finns 
däremot ett avsnitt i kommunens ekonomihandbok som berör vissa delar av hur hanteringen ska 
gå till. Det finns i flera fall även nämnds- och förvaltningsegna processer, rutiner eller inarbetade 
arbetssätt när det gäller bevakning, ansökan, hantering och redovisning av riktade statsbidrag. 
Stadsrevisionen noterar avseende delegationsordningar att endast två av 13 granskade nämnder 
har med en skrivelse om statsbidrag. Nämnderna behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
klargöra i delegationsordningen vem som beslutar om att ansöka om riktade statsbidrag.

Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är fragmentiserad och 
olika i Borås Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av möjliga statsbidrag, vem 
som fattar beslut om att ansöka eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering och 
uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag ska hanteras redovisningsmässigt. I ekonomihand-
bokens regelverk saknas enligt Stadsrevisionens bedömning nödvändiga kommungemensamma 
rutiner och regelverk för att säkerställa en enhetlig hantering och en rättvisande redovisning när 
det gäller riktade statsbidrag.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av riktade statsbidrag 
behöver ses över och klargöras. Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta fram 
kommunövergripande regler och riktlinjer för hantering och redovisning av riktade statsbidrag 
för att säkerställa en enhetlig och ändamålsenlig hantering. Att nämnderna hanterar statsbidrag 
redovisningsmässigt på helt olika sätt medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovis-
ningen i dessa delar inte blir rättvisande. Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i 
granskningen inte tagit en samordnande roll när det gäller kommunens interna kontroll av riktade 
statsbidrag. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll när det gäller redovisning av riktade statsbidrag.

Det finns i granskade nämnder och i Kommunstyrelsen en medvetenhet kring kommande för-
ändringar av riktade statsbidrag och dessa förändringar tas hänsyn till i budgetramen för respektive 
nämnd. Det upprättas dock ingen central sammanställning eller uppföljning över vilka riktade 
statsbidrag som Borås Stad erhåller. Avsaknaden av sammanställning och uppföljning i dessa 
avseende medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens uppsikt när det 
gäller nämndernas förutsättningar att genomföra kärnverksamhet som finansieras via riktade 
statsbidrag, inte är helt tillräcklig.

Arbetet med Socialt hållbart Borås lyfts av flera intervjuade i granskningen fram som ett positivt 
exempel på hur man långsiktigt kan arbeta med kärnverksamhet i Borås Stad efter att ett stats- 
bidrag upphört. Kommunstyrelsen har dock inte någon dokumenterad strategi för att säkerställa 
långsiktighet i nämndernas verksamheter som finansieras med riktade statsbidrag.
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är fragmentiserad och 
olika i Borås Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av möjliga statsbidrag, 
vem som fattar beslut om att ansöka eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering 
och uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag ska hanteras redovisningsmässigt. Det saknas 
kommungemensamma rutiner och regelverk för att säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig 
hantering. Detta ligger även till grund för en rättvisande redovisning när det gäller de riktade 
statsbidrag som Borås Stad erhåller.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av riktade statsbidrag 
behöver ses över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. klargöra delegationsordningen när det 
gäller riktade statsbidrag. Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på helt olika sätt. 
Detta medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar inte blir rättvisande. 
Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler 
och riktlinjer för hantering och redovisning av riktade statsbidrag.

Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i granskningen inte tagit en samordnande 
roll när det gäller kommunens interna kontroll av riktade statsbidrag. Förhållandena medför 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll när det gäller redovisning av riktade statsbidrag. Avsaknad av central sammanställning 
och uppföljning medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens uppsikt inom 
området inte är helt tillräcklig.

Borås den 30 januari 2023

Andreas Ekelund

Revisionschef

Anna Sandström

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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5 KÄLLFÖRTECKNING

Lagar, förordningar, rekommendationer
Årsredovisningslag (1995:1554), (ÅRL)

Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation, RKR R2 Intäkter

Kommunala styrdokument och Promemoria (PM)
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, Fastställd av 
Kommunfullmäktige: 2019-06-19, Reviderad av Kommunfullmäktige: 22 juni 2022

Reglemente för Kommunstyrelsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 24 mars 2022

Internt PM - Statsbidrag, Borås Stads intranät, Ekonomihandbok, 2022-03-02

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2021

Grundskolenämnden, Budget 2021:2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2021

Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2021:2

Sociala omsorgsnämnden, Budget 2021:2

Tekniska nämnden, budget 2021:2

Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2021

Intervjuer
Intervju 1 med representanter för Kulturförvaltningen. 2022-09-13

Intervju 2 med representanter för Fritids- och folkhälsonämnden. 2022-09-19

Intervju 3 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2022-09-22

Intervju 4 med representanter för Grundskoleförvaltningen. 2022-09-23

Intervju 5 med representanter för Stadsledningskansliet. 2022-09-23

Intervju 6 med representanter för Stadsledningskansliet. 2022-09-27

Intervju 7 med representanter för Tekniska förvaltningen. 2022-09-29

Intervju 8 med representant för Servicekontoret. 2022-10-05

Intervju 9 med representanter för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt 
Arbetslivsförvaltningen. 2022-10-06
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Intervju 10 med representant för Förskoleförvaltningen. 2022-10-12

Intervju 11 med representanter för Miljöförvaltningen. 2022-10-12

Intervju 12 med representanter för Sociala omsorgsförvaltningen. 2022-10-14

Intervju 13 med representant för Vård- och äldreförvaltningen. 2022-10-17

Intervju 14 med representanter för Stadsledningskansliet. 2022-10-26

Övrigt
Uttag från ekonomisystemet UNIT4 Agresso, 2022-10-06, konto 3510 till 3518, år 2021. 
Period 2021-00 till 2021-13, exklusive coronabidrag

Uttag från UNIT 4 Agresso, 2022-10-06, konto 3519, år 2021. Period 2021-00 till 2021-13, 
exklusive coronabidrag.

Uttag från UNIT4 Agresso, 2022-10-06, kontoklass 358, år 2021.

Internetkällor

Rådet för kommunal redovisning, RKR
RKR.se/Rekommendationer
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf

RKR, KOMMEK, seminarium 54, 2022-08-18, aktuella redovisningsfrågor, Tagesson, Aldén 
och Andersson
https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/

Statskontoret
Statskontoret (2022), Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner,  
Dnr 2021/169-5

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveck-
ling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/

Intranät Borås Stad 
https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx

https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/
Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf

Hemsidan Borås Stad
Budget Borås Stad 2021 (boras.se)
https://www.boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/bud-
get.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/RKR-R2-Int%C3%A4kter.pdf
https://www.rkr.se/newsletters/nyheter-fran-rkr/ 
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveckling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2022/utveckling-av-den-statliga-styrningen-av-kommuner-och-regioner-2021/
https://intranet.boras.se/download/18.2f8569218042fe5b3fa69e6/1651049498099/Statsbidrag.docx
https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.35b77d6e17646f36319b8c/1607518355784/Int%C3%A4ktskonto%20med%20kommentarer%202021.pdf
https://www.boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/budget.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/ekonomiochbudget/budget.4.6a80e56d15869d0d313f1028.html
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Hantering av statsbidrag

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
SKR, Specificering av vissa statsbidrag
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvis-
sastatsbidrag.31839.html

SKR, EU:s fonder och program
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfon-
derochprogram.1640.html

SKR, kompetenslyft äldreomsorgen
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning /aldreomsorg/
kompetenslyftaldreomsorgen.46592.html

Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innova-
tionsomraden/viable-cities/

Socialstyrelsen
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/

Skatteverket
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip

Skolverket
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden

Boråsregionen
Boråsregionen, Annons Projektledare Nära vård och FVM 2020-09.pdf (borasregionen.se)

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochregioner/eusfonderochprogram.1640.html
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/strategiska-innovationsomraden/viable-cities/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sociala-insatser-i-utsatta-omraden/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.13/3241.html?q=matchningsprincip
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/skolmiljarden
https://borasregionen.se
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Datum 

2023-03-22 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00032 1.2.2.2 

Remiss Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 

och övriga nämnder i Borås Stad 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beslutar att tillstyrka Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.  

Sammanfattning 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

är tänkt att gälla för Kommunstyrelsen och nämnderna utöver deras egna 

reglementen samt lagar och förordningar. Reglementet innehåller bland annat 

bestämmelser om hur nämnderna ska arbeta samt hur offentliga sammanträden 

ska hållas. Nytt i denna version av reglementet är till exempel att det ändrats till 

att majoriteten innehar posten som viceordförande och minoriteten innehar 

posten som andre vice ordförande, vilket tidigare var tvärtom. Det har även 

skett en del språkliga förändringar.  

Beslutsunderlag 

1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås

Stad

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen/KS.diarium@boras.se

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00133 1.2.2.2 

Remiss: Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 

och övriga nämnder i Borås Stad 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden

2. Fritids-och folkhälsonämnden

3. Förskolenämnden

4. Grundskolenämnden

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6. Individ-och familjeomsorgsnämnden

7. Krisledningsnämnden

8. Kulturnämnden

9. Lokalförsörjningsnämnden

10. Miljö-och konsumentnämnden

11. Samhällsbyggnadsnämnden

12. Servicenämnden

13. Sociala omsorgsnämnden

14. Stadsrevisionen

15. Tekniska nämnden

16. Valnämnden

17. Vård-och äldrenämnden

18. Överförmyndarnämnden

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2023-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2023-00133 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  



Borås Stad 
  Sida 
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Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Svar på remissen ska lämnas senast den 31 mars 2023.  

Eventuella frågor ställs till Kristina Sköld eller Louise Mattus Streiby 

 

Vänliga hälsningar 

Kristina Sköld, Louise Mattus Streiby 
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Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i december 
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.
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Inledning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

§ 1 Nämnderna i den kommunala organisationen
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.

Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. 
Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra 
visionen. Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på 
sätt som stöder visionen.

All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.

Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.

Uppgifter

§ 2 Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden, samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.

§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer 
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

§ 4 Personalansvar
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt 
sitt reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet 
som lyder under Kommunstyrelsen.
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§ 5 Personuppgifter, allmänna handlingar
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

§ 6 Delegering från Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan Kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt för kommunen:

1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av 
lag eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för 
kommunen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse 
vid myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra 
bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga 
stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Kommunstyrelsen/
nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.

Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar 
de olika nämndernas redovisningar.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

§ 8 Information, samråd och samordning
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den information 
och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse.
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§ 9 E-petition
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen.

Arbetsformer

§ 10 Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer.

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.

§ 11 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

§ 12 Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess.

§ 13 Sammanträden på distans
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.
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§ 14 Närvarorätt
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningarna.

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för särskilt 
fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden 
som berör vederbörandes verksamhetsområde.

§ 15 Sammansättning
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste 
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av majoriteten.

Minoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

§ 16 Ordföranden

Det åligger ordföranden att

3. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden.

4. kalla till sammanträde.

5. kalla ersättare.

6. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda.

7. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden.

8. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning.

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.

3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige.

4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 17 Vice ordförandena
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.
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§ 18 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas uppgifter.

§ 19 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

§ 20 Ledamöter/ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har 
börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter 
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som 
inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie 
ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). 
Sakinnehållet ska i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

§ 21 Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
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Övrigt

§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

§ 23 Författningssamling
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av 
den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 24 Delgivningsmottagare
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som 
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

§ 25 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 
 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad 

 
Fastställd av Kommunfullmäktige: xxxx-xx-xx 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 

 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

 
§ 1 Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 

 
Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid 
behov. Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och 
förankra visionen. Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad 
och på sätt som stöder visionen. 

 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet. 

 
Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö. 

 

Uppgifter 
 
 
§ 2 Uppdrag och verksamhet 

 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden, samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  

 
§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 

 
§ 4 Personalansvar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet som 
lyder under Kommunstyrelsen. 

 
 
§ 5 Personuppgifter, allmänna handlingar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 

 
 
§ 6 Delegering från Kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan Kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för 
kommunen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse 
vid myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 

 
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 

inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 
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Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
 
§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

 
 
§ 8 Information, samråd och samordning 

 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. 

 
§ 9 E-petition 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en två gånger per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. (nytt redovisningsintervall, beslut KF februari 2023) 

 

Arbetsformer 
 
§ 10 Tidpunkt för sammanträden 

 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
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hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 
 
§ 11 Kallelse 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 

 
 
§ 12 Offentliga sammanträden 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 
 
§ 13 Sammanträden på distans 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 
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§ 14 Närvarorätt 

 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 
 
§ 15 Sammansättning 

 
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten, 
majoriteten. 
Majoriteten Minoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.(Ändring i och med ny mandatperiod, se 
partiöverläggningarna.) 

 
 
§ 16 Ordföranden 

 
Det åligger ordföranden att 

 
3. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
4. kalla till sammanträde 
5. kalla ersättare, 
6. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
7. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
8. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
§ 17 Vice ordförandena 

 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
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§ 18 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 

  Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas uppgifter. 
 
§ 19 Förhinder 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 

 
§ 20 Ledamöter/ersättares tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
 
§ 21 Justering av protokoll 

 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 

Övrigt 
 
 
§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 
§ 23Författningssamling 

 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 
§ 24 Delgivningsmottagare 

 
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
§ 25 Undertecknande av handlingar 

 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 



Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Kenneth Lundqvist 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-22 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00033 1.2.2.2 

Remiss Reglemente för Servicenämnden 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden tillstyrker Reglemente för Servicenämnden men önskar att det 
tillförs de tillägg som skrivits i texten nedan. 

Sammanfattning 

Reglemente för Servicenämnden innehåller bland annat vilka nämndens 
verksamhetsområden är samt uppdrag och ansvar. Nyhet i denna version av 
reglementet är förändringar i rubriker samt enklare redaktionella ändringar samt 
en tydliggörande av nämndens syfte och varför nämnden skapats. 

Servicenämnden vill dock ändra i texten under § 2, orsak till det är att nämnden 
fick från Stadsrevisionens Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stad Dnr SN 2022–00014 1.1.3.1 enligt följande påtalande. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning gällande Servicenämnden är att 
hantering av de centralt tillkommande kostnaderna till största delen är 
ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet 
med de reglementen som gäller för nämnden. 

Servicenämnden anser därför utifrån Stadsrevisions kritik att behov finns att 
tillföra ytterligare text för att förtydliga dessa verksamhetsområden till 
Reglementen för Servicenämnden under § 2 Nämndens uppdrag och ansvar. 
Nämnden anser att texten i punkt 8 och 9 bör utvecklas och följande bör stå 
där för att klargöra verksamhetsområdena. 

- tillhandahålla service och drift beträffande IT infrastruktur (komponenter

som tillsammans bildar IT infrastrukturplattformen) samt tillhörande IT-

tjänster.

- administrativ service till kommunens styrelse, nämnder och bolag (IT,
redovisning, personal- och löneadministration, huvudväxel, telefoni, post
och bud, tryckeri. verksamhetsvaktmästare samt lokalvård).

Beslutsunderlag 

1. Reglemente för Servicenämnden

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen/KS.diarium@boras.se



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 

 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00143 1.2.2.2 

Remiss: Reglemente för Servicenämnden 

Remissinstanser 

1. Servicenämnden

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2023-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2023-00143 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Ärendet ”Revidering av Borås Stads reglementen” ska under våren 2023 

behandlas av KS/KF. Vi sänder därför ut upprättade förslag till revidering av 

reglementen till nämnderna för synpunkter. 

Inför nämndremissen i ärendet har ärendena skickats ut på en s k kontorsremiss 

för eventuella synpunkter på de ändringar som föreslås. Förvaltningarna har då 

haft möjlighet att lämna eventuella övriga synpunkter. I flera fall har de 

eventuella synpunkter som framställts lett till ändringsförslag i ärendet. 

I bifogad fil så finns ett förslag till reviderat reglemente och en fil med spårbara 

ändringar och kommentarer kring ändringarna.  

Ändringar i sak 

Syfte med nämndens verksamhet 

Under syftet med nämndens verksamhet har en eller två meningar lagts till som 

är tänkt ska fånga essensen av nämndens uppdrag. Detta är en nyhet som inte 

tidigare funnits i reglementena och föreslås nu införas för att tydliggöra 

nämndens syfte och varför nämnden skapats.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Övriga ändringar: 

- Upprepning av uppgifter som står flera gånger har tagits bort 

- Språket har setts över 

- I vissa fall har reglementena strukturerats om för att få en bättre 

ordning på uppdragen 

- Nya rubriker har lagts till  

- Tydliggörande av uppdrag 

 

Svar på remissen ska lämnas senast den 31 mars 2023.  

Eventuella frågor ställs till Kristina Sköld eller Louise Mattus Streiby 

 

Vänliga hälsningar 

Kristina Sköld, Louise Mattus Streiby 
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borås stads författningssamling

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i december 
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.
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borås stads författningssamling

Inledning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

§ 1 Syfte med nämndens verksamhet
Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga 
kommunens nämnder och bolag, samt att vara en krishanteringsresurs till stadens verksamheter. 

§ 2 Nämndens uppdrag och ansvar
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att efter avtal/överenskommelser och mot ersättning 
tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder och bolag tjänster rörande bland annat:

• Anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga 
allmänna platser.

• Anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp.

• Om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter.

• Fastighetsservice.

• Anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar.

• Fordon, förråd och verkstäder.

• Andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet.

• Tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering och dylikt.

• Administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och 
löneadministration).

§ 3 Krishanteringsresurs
Servicenämnden ska

• vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt en 
förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag.

• upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser operativt stöd 
till koncernens verksamheter inom kris- och beredskapsområdena.

Servicenämnden ska, i samråd med Kommunstyrelsen, ta fram underlag för respektive särskilt 
prioriterade område som krävs för att säkerställa Servicenämndens operativa krishanteringsförmåga 
samt ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under höjd beredskap.
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Reglemente för Servicenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten Syfte med nämndens verksamhet – ny rubrik 
 

Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga 
kommunens nämnder och bolag, samt att vara en krishanteringsresurs till stadens verksamheter. 
ny inledande portalparagraf   

§ 2 Verksamhet och uppdrag Nämndens uppdrag och ansvar – ny rubrik 
 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att efter avtal/överenskommelser och mot ersättning 
tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder och bolag tjänster rörande bl.a.:  
 
- anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna 

platser  
- anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp  
- om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter  
- fastighetsservice  
- anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar  
- fordon, förråd och verkstäder 
- andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet  
- tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt  
- administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och 

löneadministration) 
 
§ 3 Krishanteringsresurs (skiljer sig från nämndens övriga uppdrag) 
 
Samt Servicenämnden ska: (redaktionell ändring) 

- att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt en 
förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag.  

- att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser operativt stöd 
till koncernens verksamheter inom kris- och beredskapsområdena.  
 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Servicenämnden ska, i samråd med Kommunstyrelsen, ta fram underlag för respektive särskilt 
prioriterade område enligt tabell 1 som krävs för att säkerställa Servicenämndens operativa 
krishanteringsförmåga samt ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under höjd 
beredskap.(hänvisning till tabell 1, oklar och onödig belastning av reglemente) 



Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Ulf Raneby 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-22 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00044 1.1.3.1 

Antagande av entreprenör av nybyggnation P10 

inklusive länkbyggnad, om och tillbyggnad P2NV 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 

Gällande nybyggnation P10 inklusive länkbyggnad, om och tillbyggnad P2NV 

anta xxxxxxxxxxxx med lägsta anbud på xx xxxxx kr 

Ärendet i sin helhet 

Servicekontoret har enligt öppet förfarande genom inbjudan i annons på 

Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av 

entreprenör avseende upphandling gällande nybyggnation P10 inklusive 

länkbyggnad, om och tillbyggnad P2NV. Anbudsöppning har för ovan nämnda 

ägt rum enligt protokoll 2023-03-14 och har granskats enligt granskningstablå 

2023-03-14. 

Beslutsunderlag 

1. Anbudsöppningsprotokoll (presenteras på nämndmötet)

2. Granskningstablå (presenteras på nämndmötet)

3. Underlag till beslut om tilldelning (presenteras på nämndmötet)

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen/KS.diarium@boras.se

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 



Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Almroth 
Handläggare 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-22 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00046 1.1.3.1 

Delegationsbeslut 2023-03-22 

Servicenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna      

Delegationsbeslut 

1. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad

Dnr 2023-00001 1.1.3.1

2. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar

Dnr 2023-00002 1.1.3.1

3. Redovisning av Ordförandes attest över 1,5 mnkr

Dnr 2023-00003 1.3.1.4

Micael Svensson 

Ordförande 

Kennet Lundqvist 

Förvaltningschef 



Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Almroth 
Handläggare 

INFORMATIONSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-23 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00043 1.1.3.1 

Informationsärenden 2023-03-22 

Servicenämndens beslut 

Redovisade informationsärenden läggs till handlingarna      

Informationsärenden 

a. Rapport Dataskyddsförordningen (GDPR) Servicenämnden 2022

Dnr SN 2023-00041 2.8.2.0

b. El-lagring och utveckling av solcellsanläggning

c. Information från avdelningarna

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 



Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Karin Almroth 
Handläggare 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-22 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2023-00040 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 2023-03-22 

Servicenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna      

Anmälningsärenden 

1. Kommunstyrelsens beslut 2023-02-06 § 51 Initiativärende - Generellt

anstånd med vissa betalningar

Dnr 2023-00034 1.1.3.1

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-06 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 51 Dnr KS 2023-000621.1.2.25 

Svar på initiativärende: Generellt anstånd med vissa 
betalningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat och avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har den 11 januari 2023 lämnat in ett initiativärende där de föreslår  
med anledning av det ekonomiska läget att kommunen ska ge anstånd till de 
som så önskar och begär för avgifter inom barnomsorg, omvårdnad i särskilt 
och ordinärt boende samt vatten och renhållning. Viten, tidigare uppkomna 
avgifter samt dröjsmålsräntor mm ska inte omfattas av möjligheten till anstånd. 
I kommunkoncernen finns fler än ovanstående nämnda tjänster som faktureras 
till privatpersoner. Då det ekonomiska läget är ansträngt ser Kommunstyrelsen 
att det är rimligt att även betalning för andra tjänster som kommunen 
tillhandahåller ska omfattas av ett anstånd. Bostadshyror hanteras enligt 
gällande rutiner och det anses inte finnas skäl till att förändra dessa rutiner. 

Kommunstyrelsen beslutar att uttala att bolag och förvaltningar ska vara 
generösa med att lämna anstånd på fakturor ställda till privatpersoner. Initiativ 
till anstånd måste komma från kunden som ska kontakta respektive förvaltning 
eller bolag för att begära anstånd. Anstånd bör inte lämnas på viten, tidigare 
uppkomna avgifter, dröjsmålsräntor eller upprättade avbetalningsplaner. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende av Annette Carlson (M) och Marie Jöreteg (M): Generellt 
anstånd med vissa betalningar 2023-01-11 
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