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Centralt  tillkommande kostnader i Borås Stad  
Stadsrevisionen har 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 visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp och 
avser en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i 
stor utsträckning inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medför administrativt 
merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av kostnaderna.  
Det saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. Hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med Kommunfullmäktiges beslutade reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte  
oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt till kommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms som delvis 
ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området  bedöms 
inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms därutöver som  otillräcklig. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett 
inte kan ses som ändamålsenlig och effektiv.

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande 
kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. Kommunstyrelsen behöver därutöver 
genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, överväga alternativa 
finansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas upp. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra en översyn av nämndernas 
reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås Stads 
budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande kostnaderna riskerar att 
urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

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 2022-04-30. 
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