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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
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Lekmannarevisor Fristadbostäder AB

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

Lennart Gabre 
Lekmannarevisor Borås kommuns 
Parkerings AB

Bo-Lennart Bäcklund 
Lekmannarevisor AB Sandhultsbostäder, 
Viskaforshem AB, AB Toarpshus


