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Borås Stads budgetprocesser 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner upprättat svar och översänder det till  
Stadsrevisionen.         

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har i sin granskningsrapport kring Borås Stads budgetprocess 
bedömt att processen inte är ändamålsenlig. Brister som framförs från 
Stadsrevisionen är att ett flertal uppdrag behandlas av Kommunfullmäktige vid 
beslut om budget som inte är beredda av Kommunstyrelsen, att dialogen med 
nämnderna är bristfällig avseende formulering av budgetförutsättningar och 
ramtilldelning, att budgetbeslut tas sent på året och att ursprungliga 
budgetbeslut delvis sätts ur spel genom bland annat tilläggsbeslut och 
efterjusteringar.     

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har i sin granskningsrapport kring Borås Stads budgetprocess 
be-dömt att processen inte är ändamålsenlig. Brister som framförs från 
Stadsrevisionen är att ett flertal uppdrag behandlas av Kommunfullmäktige vid 
beslut om budget som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket i vissa fall 
innebär en kostnadsökning för nämnder som inte utretts. Dialogen med 
nämnderna är bristfällig avseende formulering av budgetförutsättningar och 
ramtilldelning, vilket gör att budgetförslag som läggs fram för beslut i 
fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Budgetbeslut tas sent 
på året vilket försvårar nämndernas planeringsförutsättningar. Ursprungliga 
budgetbeslut delvis sätts ur spel genom bland annat tilläggsbeslut och 
efterjusteringar, vilket leder till otydliga spelregler för nämnderna. 

Den sammanfattande bedömning Stadsrevisionen gjort är att 
”Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparant, konsekvent och 
dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med 
nämnderna”. 

Beslutsunderlag 
1. Stadsrevisionens Rapport Budgetprocessen i Borås Stad 
2. Stadsrevisionens Rapportsammandrag Borås Stads budgetprocess 
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Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-04-19.  

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 
 

 

Leif Johansson 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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