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Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och 

avgifter i Borås  

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar på revisionsrapport – Granskning av taxor och avgifter i Borås 

Stad godkänns och översänds till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har gjort en fördjupad granskning av Borås Stads arbete i 

nämnderna med taxor och avgifter i syfte att belysa att det är ändamålsenligt 

och bedrivs med tillräcklig internkontroll.                

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt det externa bolaget Qualitarium 

AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och avgifter med syftet att 

bedöma om arbetet med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med 

tillräcklig intern kontroll. Granskade nämnder är Miljö- och 

konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 

äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden samt Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen är tillräcklig samt 

om nivån på taxor och avgifter i granskade nämnder är förenliga med 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 

avgifter är tillräcklig i de nämnder som genomför en dokumenterad riskanalys 

för hanteringen av taxor och avgifter. 

Kommunstyrelsen kommer att komplettera och uppdatera styrdokumentet ”Regler för intern 

kontroll” om hur arbetet med riskanalys och intern kontroll skall hanteras för att säkerställa 

att samtliga nämnder och bolag får likvärdig, relevant och uppdaterad information om 

gällande rutiner för riskanalys och intern kontroll.  

Granskningen visar att nivån för många av de taxor och avgifter som 

kommunen ansvarar för styrs av lagstiftning, utom vissa exempel inom miljö-, 

fritids- och kulturområdet där kommunen bestämmer avgiftens storlek. 

Generellt görs inte systematiska analyser av verksamhetens egna kostnader vid 

beräkning av avgifter (med undantag av Miljö- och konsumentnämnden) för att 
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säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Noteras bör dock att samtliga 

tillfrågade gör bedömningen att gränsen för självkostnad inte överskrids. 

Stadsrevisionen gör bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för 

och hänsyn till Kommunallagens bestämmelser om dessa principer, men anser 

arr det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 

lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i 

nämnderna. En samordning av detta åligger Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ser över möjligheten att utarbeta centrala riktlinjer för nämnder och bolag i 

syfte att säkerställa att lagstadgade principer för självkostnad och likställighet tas i beaktande 

vid framtagande av förslag till taxor och avgifter samt att dessa faktureras i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen: Granskning av taxor och avgifter i 

Borås Stad, 2020-01-20 

   

 

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret, revisionskontoret@boras.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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