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Svar till Stadsrevisionen angående granskning av 
taxor och avgifter i Borås Stad 
 

 

Nämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder med 
anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och översänder 
densamma till Stadsrevisionen. 
 

Nämndens yttrande  
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. 
Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 
 
De rekommenderar Samhällsbyggnadsnämnden;  

- att se över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att säkerställa 
att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda.  

- att tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga 
processer som berör hantering av taxor och avgifter.  

- att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att 
debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt.  

- att upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  
- att se över sina rutiner och processen vid hantering av bygglovsavgifter för att 

säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden 
- att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska under året se över möjligheten att gå över till en 
sakersättningstaxa. Det nya förslaget på taxa baseras på ett underlag från Sveriges 
kommuner och Regionen (SKR). Taxeunderlaget är utformat så att det är den 
enskilda kommunens kostnader i form av handläggningskostnad och nedlagd tid som 
speglas i taxans avgifter. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens taxor och avgifter samt rutiner och dokumentation 
kopplat till dessa ses över löpande. I samband med framtagandet av ny taxa kommer 
samtliga rutiner och dokumentation kopplat till detta att ses över och uppdateras.  
 
Granskningen har visat att hantering av bygglovsavgifter idag innehåller risk för 
felaktig debitering. Det har använts en felaktig mall som underlag för debitering vid 
enstaka tillfälle. Bygglovsenheten har efter detta gått igenom vilka mallar som ska 
användas och tydliggjort hanteringen av dessa. För att säkerställa att avgifter blir rätt 
debiterade i framtiden, kommer fakturaunderlag tas fram direkt i 
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ärendehanteringssystemet. Detta kommer medföra att risken för felaktig debitering på 
grund av den mänskliga faktorn minskar avsevärt.  
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