
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-15 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 21 

mars 2023 kl. 13:15 

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Helene Sandberg 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Malin Grahmstad, 033 357385 eller via e-post: 

malin.grahmstad@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2023-03-15 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 

Dnr 20576  

2. Godkännande av föredragningslistan 

Dnr 20577  

3. Delegationsbeslut 2023-03-21 

Dnr 2023-00003 1.1.3.0 

4. Förvaltningen informerar 2023-03-21 

Dnr 2023-00004 1.1.3.0 

5. Rapport om byggprojekt 2023-03-21 

Dnr 2023-00005 1.1.3.0 

6. Hyreshöjning 2023 särskilda boenden 

Dnr 2023-00082 2.6.4.0 

7. 10-dagars budgetuppföljning 

Dnr 2023-00085 1.2.4.0 

8. Granskning av Borås Stads hantering av moms 

Dnr 2023-00022 1.1.3.0 

9. Yttrande över remiss- Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2023-00053 1.1.3.0 

10. Yttrande över remiss- Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i Borås Stad 

Dnr 2023-00054 1.1.3.0 

11. Beslut om förlorad arbetsinkomst konferens Funktionshinderspolitik i 

Boråsregionen  

Dnr 2023-00087 1.1.3.0 

12. Antagande av entreprenör ombyggnad av takkonstruktion på Simarenan 

Dnr 2023-00077 2.5.1.2 

13. Tandkliniken rivning 

Dnr 2023-00039 2.6.3.2 

14. Villkorsändring Backvägen 3 i Fristad  

Dnr 2023-00079 2.6.1.2 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-21 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00003 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2023-03-21 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till 

handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Redovisning av delegationsbeslut: 

Antagande av entreprenör Bryggaregatan.  

Anbudsöppning Renovering tak matsal Sven Eriksonsgymnasiet 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut Antagande av entreprenör Bryggaregatan.  

2. Delegationsbeslut Anbudsöppning Renovering tak matsal Sven 

Eriksonsgymnasiet 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-09 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00083 1.1.3.1 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 
 

 

 

Delegationsbeslut Antagande av entreprenör 

Bryggaregatan 

Delegationsart 

Delegationsbestämmelser 2023 ärende 2.13 ordförandebeslut. 

Beslut 

Lokalförsörjningsnämndens ordförande Helene Sandberg antar entreprenör i 
enlighet med gällande delegationsbestämmelser. Beslutet avser antagande av 
entreprenör Bryggaregatan. 

 
 Beslutsunderlag  

1. Anbudsöppningsprotokoll 
2. Granskningstablå 
3. Tilldelningsbeslut 

 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande Lokalförsörjningsnämnden 







B3.2.1 Granskningstablå

2023-03-23

Bryggaregatan

AB Fristad Bygg Byggcenter i Borås Byggnads AB DC Wäst AB GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB

Anbudssumma exkl. optioner 5 852 000 kr 4 639 000 kr 6 195 000 kr 5 500 000 kr

Fast pris utan indexreglering Ja Ja Ja Ja

Uppfyller krav enligt AF

Kvalietetsplan Ja Ja Ja Ja

Miljöplan Ja Ja Ja Ja

Finansiell styrka Mycket hög risk Låg risk Mycket låg risk Mycket låg risk

Anbudets giltighet 2023-05-21 2023-05-21 2023-05-21 2023-05-21

Organisationsnummer 556343-9156 556903-7012 559004-4094 556732-5088

Nollställt anbud 5 852 000 4 639 000 6 195 000 5 500 000

RO-Gruppen Södra Älvsborg AB Serneke Sverige AB TRABEA Bygg AB Vi Bygg Sverige AB

Anbudssumma exkl. optioner 5 246 600 kr 4 987 000 kr 6 464 000 kr 5 520 168 kr

Fast pris utan indexreglering Ja Ja Ja Ja

Uppfyller krav enligt AF

Kvalietetsplan Ja Ja Ja Ja

Miljöplan Ja Ja Ja Ja

Finansiell styrka Låg risk Mycket låg risk Låg risk Låg risk

Anbudets giltighet 2023-05-21 2023-05-21 2023-05-21 2023-05-21

Organisationsnummer 556904-6286 556621-6908 559034-2795 556889-3456

Nollställt anbud 5 246 600 4 987 000 6 464 000 5 520 168



BESLUT OM TILLDELNING 

Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen har inom ramen för ett förenklat förfarande enligt 

lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) infordrat anbud på Bryggaregatan. 

Upphandlingen annonserades på upphandlingsverktyget Tendsign den 2023-01-20. Sista dag 

för inlämning av anbud var 2023-02-20. 

Vid öppning av anbud konstaterades att följande 8 anbudsgivare inkommit med anbud: 

1. AB Fristad Bygg

2. Byggcenter i Borås Byggnads AB

3. DC Wäst AB

4. GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB

5. RO-Gruppen Södra Älvsborg AB

6. Serneke Sverige AB

7. TRABEA Bygg AB

8. Vi Bygg Sverige AB

Anbuden prövades mot kriterierna i upphandlingsdokumentet enligt bifogad granskningstablå. 

KVALIFICERING 

Vid granskning av de inkomna anbuden har Byggcenter i Borås Byggnads AB, DC Wäst AB, 

GH Olofsson Bygg AB, RO-Gruppen Södra Älvsborg AB, Serneke Sverige AB, TRABEA 

Bygg AB, Vi Bygg Sverige AB kvalificerat sig. Avseende anbud från AB Fristad Bygg, har 

redovisade brister konstaterats enligt rödmarkerat i bifogad granskningstablå. 

Därmed ska AB Fristad Bygg diskvalificeras då dess anbud har brustit i skall-krav och dess 

anbud därmed förkastas. 

UTVÄRDERING 

Anbuden från de kvalificerade anbudsgivarna vars anbud uppfyllt samtliga skall-krav på 

anbuds form och innehåll har utvärderats, vilket har utfallit i enlighet med bifogad 

granskningstablå. 

TILLDELNING 

Efter genomförd anbudsutvärdering har konstaterats att Byggcenter i Borås Byggnads AB har 

lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och ska därför tilldelas kontrakt. 



 

 

AVTALSSPÄRR 

Lagstadgad avtalsspärr om 10 dagar gäller enligt 20 kap. 2§ LOU. När avtalsspärren har löpt 

ut kan kontrakt därefter tecknas och överprövning är ej längre möjlig. 

 

Vi tackar samtliga anbudsgivare för visat intresse. 

 

Borås den 23 februari 2023 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNING 

 

Byggavdelningen 

Johan Larsson 

extern projektledare 

 

 

Bilaga 1 Anbudsöppningsprotokoll 

Bilaga 2 Granskningstablå 

 

 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-09 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00084 1.1.3.1 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 
 

 

 

Delegationsbeslut Anbudsöppning renovering tak 

matsal Sven Eriksonsgymnasiet  

Delegationsart 

Delegationsbestämmelser 2022 ärende 5.4 anbud. 

Beslut 

Ordförande Helene Sandberg öppnar anbud i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser. Beslutet avser anbudsöppning renovering tak matsal 
Sven Eriksonsgymnasiet 

 
Beslutsunderlag 
Anbudsöppningsprotokoll 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 





 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-21 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00004 1.1.3.0 
 

  

 

Förvaltningen informerar 2023-03-21 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen informerar om: 

Miljöutbildning LFN 

Utvecklingsområden 

Förslag på besök nämnden 

Fördjupande introduktion – Internhyressystemets regler 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-21 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00005 1.1.3.0 
 

  

 

Rapport om byggprojekt 2023-03-21 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

översända densamma som information till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendet i sin helhet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2023-03-03 

  
 

   

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 500 elever i årskurs 7-9. Byggproduktionen pågår med invändig 
rivning i Hus B samt ytskikt och installationer i Hus C. Grundläggningen för hus E är nu klar och stomresning 

pågår. Arbeten med tillbyggnationen av nytt trapphus mellan hus A och B har påbörjats.   

 

   

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 73 platser. Produktionsstart mars 2023 med färdigställande 

januari 2025. Startbesked för rivning av befintlig förskola är utfärdat samt grundläggningen för nya boendet. 
Just nu pågår asbestsanering och rivning av förskolan. Markarbeten pågår i parkeringen med installation av  

vattenmagasin och transformatorstation. Detaljprojekteringen pågår parallellt.  
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RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2023-03-03 

  
 

   

Fredriksborgskolan 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Produktionsstart maj 2022 med 

färdigställande maj 2024. Smide och prefabmontage för väggar, plan 3 hus 1. Fönstermontage klart. Yttertaket 
monteras under v.10-11. 

 

   

Ny ishall 
Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Produktionsstart mars 2023 med färdigställande 

maj 2024. Detaljprojektering pågår. Produktionsstart med markarbeten v.13. 

 

 
Rydsvägen LSS 

Nybyggnad av 5 st lägenheter med inriktningen autism. Produktionsstart april 2023 med färdigställande april 
2024. I dagsläget avverkas tomten från växtlighet för kommande produktion. 
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RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2023-03-03 

  
 

   

Vinkelvägens förskola (Äventyrets förskola) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Preliminär produktionsstart april 2023 med 

preliminär färdigställande april 2024. Detaljprojektering pågår. 

 

  

Björkbo LSS 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Preliminär produktionsstart mars 2023 

med färdigställande februari 2024. Inväntar startbesked. 

 

  

Johannelundsgatan SoL  
Nybyggnad 20 lägenheter. Produktionsstart november 2022 med färdigställande januari 2024. Gjutning av 

bottenplattor utfört. Stomresning pågår .
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Bryggaregatan anpassning  
Ombyggnation för att anpassa till Tågets verksamhet. Plan 1 är färdigställt. Detaljprojektering pågår.  

 

 

Myråsskolan om-/tillbyggnad  

Utökad elevkapacitet till 4-parallell F-6. Byggstart februari 2021 med färdigställande sommaren 2023. 
Stomkomplettering och installationsarbeten pågår.  

 

   

Skogslid ombyggnad 
Ombyggnad av befintlig hyrd lokal till 5 st lägenheter för äldreboende inom LSS-boende samt till 6 st lägenheter 

korttidsboende SoL-boende. Produktionsstart februari 2023 med färdigställande juni 2023. Produktion pågår.  
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RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2023-03-03 

  
 

   

Brämhults IP tillbyggnad  
Tillbyggnad av föreningslokalen för större möteslokal och kansli. Produktionsstart mars 2023 med preliminärt 

färdigställande juni 2023. Produktion är startad.   

 

  

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart februari 2022 med färdigställande februari 2023. Verksamheten 

flyttar in i slutet av mars. 

 

  

Bäckängsgymnasiet campus (fd Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov) 
Om- och tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet där kvarteret Nornan 1 samt befintliga Bäckängsgymnasiet ingår. 
Preliminär produktionsstart oktober 2023 med färdigställande december 2025. Projektering pågår av de olika 

om- och tillbyggnationerna i projektet. Tillbyggnationen av kök och matsal är fokus inledningsvis.  
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RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2023-03-03 

  
 

   

Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler 
Preliminär produktionsstart juni 2023 med färdigställande december 2024. Ramprojekteringen pågår. 

Publicering av FFU 13/3 2023. Bygglovet ska skickas in samtidig.  

 

Åsahagsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st. lägenheter inom LSS i Viskafors. Produktionsstart beroende på när detaljplanen kan antas, 

då den är överklagad. Byggnaden avses att utföras i suterräng. Detaljplanen är överklagad. 

 

Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet) 
Modernisering av hallen, främst omkl. rum vid A-hallen. Fokus tillgänglighet och logistik. Preliminär 

produktionsstart maj 2024 med preliminärt färdigställande sep 2024. Projektering förberedd.  
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Badstrandsvägens förskola 
Nyproduktion förskola för 120 platser. Anpassningar av omgivande ytor ingår. Preliminär produktionsstart 

senhöst 2023 med preliminärt färdigställande december 2024. Projektering startar v.9.  
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Förstudier 
Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie påbörjas: --- 
Färdigställd förstudie: klar 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Detaljplaneändring pågår.  
 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Ny idrottshall Boda 
Förstudie påbörjas: ---  
Färdigställd förstudie: klar 
Detaljplanearbete pågår. Granskning april 2023.  

Gårda LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: april 2023 
Rivningsförbud gäller på fritidsbyggnaden som var tänkt att rivas för att kunna ge plats åt LSS-
boendet. Omprövning av lokaliseringen.  

Krokhallsberget 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 

Tummarpskolan, om- och tillbyggnad 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: april 2023 
Detaljplanarbetet pågår. Samråd april 2023.  
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Hyreshöjning 2023 särskilda boenden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Den årliga hyreshöjningen för särskilda boenden är framförhandlad mellan 

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Resultatet blev en höjning om 3,0 

respektive 3,5 procent för lägenheter där el ingår i månadshyran. 

Hyreshöjningen innebär att hyrestaken för Borås Stads särskilda boenden 

förändras enligt nedan. 

  2022 2023 

  kr/mån kr/mån 

Äldreboende (ink el) 6 480 6 700  

LSS-boende ink el 5 660 5 850  

LSS-boende exkl el 5 350 5 510   

SoL-boende (ink el) 6 480 6 700 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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10-dagars budgetuppföljning 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och 

översända densamma till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten, informerar om Lokalförsörjnings-

nämndens budgetuppföljning. 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning 10-dagars 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Ekonomisk redovisning 

  2022 2023     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Nämnd 171 875 146 203 -57 0 

Administration 4 811 0 0 8 165 -8 165 0 

Verksamhetsfastigheter -11 998 -1 255 -209 -7 408 7 199 -70 000 

Omsorg LSS-fastigheter 2 390 8 527 1 421 2 437 -1 016 -6 000 

Omsorg SOL-fastigheter 220 282 47 239 -192 1 500 

Omsorg ÄO-fastigheter -590 -7 513 -1 252 -628 -624 -3 500 

Externa hyresgäster - ej kommunal 
verksamhet 

-1 196 -2 071 -345 -1 216 871 0 

Externa hyresgäster - Räddningstjänst (SÄRF) -130 80 13 -124 137 0 

Strategiskt ägande 143 894 149 1 256 -1 107 -1 500 

Kulturfastigheter 330 91 15 -22 37 0 

Fastigheter annan -88 390 65 94 -29 0 

Fastigheter lediga disponibla ytor 2 403 14 500 2 417 3 026 -609 0 

Fastigheter för avyttring - avtal 198 500 83 44 39 0 

Fastigheter för avyttring - försäljning 62 500 83 64 19 0 

Fastigheter för avyttring - rivning 314 2 000 333 18 315 0 

Fastigheter för åtgärd 402 1 500 250 398 -148 0 

Fastigheter för evakuering 2 454 15 000 2 500 1 452 1 048 2 000 

Fastigheter sanering 0 3 000 500 5 495 0 

Servering 503 3 200 533 502 31 0 

Buffert  400 68  68 0 

Verksamhetens nettokostnader 399 40 900 6 817 8 505 -1 688 -77 500 

Kommunbidrag       

Resultat jfr med kommunbidrag -399 -40 900 -6 817 -8 505  -77 500 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Centralt avsatta medel       

Resultat jfr med tillgängliga medel -399   -8 505  -77 500 

Verksamhetsmått 

Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2022 Budget 2023 Utfall Jan 2023 Utfall Feb 2023 

Antal objekt i verksamheten Fastigheter - lediga disponibla 
ytor (Lokalbank) 

9 12 14 14 

Inhyrda fastigheter 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2022 Budget 2023 Utfall Jan 2023 Utfall Feb 2023 

Antal objekt i verksamheten Fastigheter - lediga disponibla 
ytor (Lokalbank) 

5 4 3 3 

Kommentarer 

Prognos för helåret 

Resultat 

Resultatet för perioden är ett underskott om 1 688 tkr. Underskottet uppstår huvudsakligen inom verksamheten Strategiskt 
ägande och Fastigheter lediga disponibla ytor. Negativt resultat för verksamheten Strategiskt ägande beror på lägre externa 
intäkter för perioden (främst Wiskania) och operiodiserade kostnader för vattenskada på Wiskania som belastar perioden. 
Avvikelsen inom verksamheten Fastigheter lediga disponibla ytor beror också på operiodiserade lokalkostnader som belastar 
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perioden vilket förväntas inte påverka årsresultatet för den verksamheten i slutändan. 

Administrativ verksamhet har ett negativt utfall för perioden medan verksamheten Verksamhetsfastigheter visar ett nästan 
ekvivalent positivt resultat. Detta beror på periodisering av administrativa och förvaltningskostnader för objekt som ingår i 
Verksamhetsfastigheter som kommer in i mars vilket blir en motsvarande intäkt för verksamheten för Administration. 

Prognos 

Det prognostiserade resultatet för året är  -77 500 tkr. Till största delen, cirka 70 000 tkr, avser negativa avvikelsen 
prisökningar och inflation på grund av rådande situationen. Budget 2023 baseras huvudsakligen på kända faktorer samt 
interna och externa rekommendationer som gällde i mars 2022. 

Underskottet avser följande: 

• negativ avvikelse på elavgifter - 40 000 tkr; 

• negativ avvikelse på hyreskostnader på inhyrda fastigheter -13 000 tkr; 

• negativ avvikelse för material-och tjänstekostnader på grund av inflation -17 000 tkr 

• negativ avvikelse på externa intäkter från sociala boenden - 8 000 tkr; 

• negativ avvikelse på externa intäkter från strategiska fastigheter -1 500; 

• positiv avvikelse på kostnader för evakuering 2 000 tkr. 

Prognostiserad avvikelse på elavgifter är en följd av prisökning från ett fastpris 0,43 kr per kilowattimme till 1,21 kr per 
kilowattimme som förhandlades med Borås Elhandel i slutet av augusti 2022. Avtal med Borås Elhandel påverkar cirka 80 
procent av vår elförbrukning i fastighetsbeståndet. 

Avvikelse på hyreskostnader för inhyrda fastigheter är en konsekvens av stor indexförändring från 365,89 till 384,04. Index 
används för uppräkning av budget för hyreskostnader och baseras på prognos enligt index för föregående år. Det nya 
indexet publicerades först i slutet av november 2022. 

För prisökningar som har uppstått efter upprättad budget finns centralt avsatta pengar i Borås Stads budget. 

Negativ avvikelse som prognostiseras uppstå inom sociala boenden är en effekt av lägre intäkter på grund av politiskt 
beslutat hyrestak. 
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Granskning av Borås Stads hantering av moms 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att översända svar på Granskning av Borås 

Stads hantering av moms till Stadsrevisionen. 

Ärendet i sin helhet 

På förvaltningen pågår ett arbete med att införa en ny rutin för hantering av 

omvänd skattskyldighet (byggmoms) inom byggsektorn. I övrigt kommer 

nämnden att se över samtliga rutiner som berörs av de rekommendationer som 

lämnats. 

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads hantering av moms 

2. Rapportsammandrag Borås Stads momsrutiner 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Borås Stad
Momsgranskning
December 2022
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Innehållsförteckning
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1.1 Bakgrund och syfte

1. Inledning

Uppdrag

Deloitte AB (nedan Deloitte) har fått i uppdrag av revisionskontoret i Borås 
Stad att genomföra en granskning av Borås Stads momsrutiner.

Bakgrund 

Kommuner omfattas både av det allmänna momssystemet (det så kallade 
affärsmomssystemet) och av ersättningssystemet (det så kallade 
kommunkontosystemet). Ersättningssystemet kompenserar kommuner för 
den ingående moms som kommuner inte får dra av i det allmänna 
momssystemet. Genom ersättningssystemet har kommuner också rätt till 
särskild ersättning för dold mervärdesskatt som uppkommer vid 
upphandling av eller bidragsgivning till mervärdesskattefri verksamhet 
inom t.ex. utbildning, vård och omsorg samt vid hyra av lokaler för vissa 
särskilda boendeformer. Eftersom kommuner hanterar stora momsbelopp i 
såväl affärsmomssystemet som kommunmomssystemet är det av stor vikt 
att Kommunstyrelsen tillser goda rutiner för momshanteringen, såväl 
centralt som i nämnderna. 

Avgränsningar

Granskningen omfattar inte de kommunala bolagen, och är således 
begränsad till endast en legal enhet, d.v.s. Borås Stad. Bedömningen av 
den interna kontrollen av momshantering begränsas till de specifika 
revisionsfrågorna. Granskningen är fokuserad på inkomståret 2021.

Syfte och revisionsfrågor

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om 
Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende 
momshantering är tillräcklig och om hanteringen sker i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

▪ Säkerställer Borås Stad att redovisningen av ingående moms och 
utgående moms blir korrekt? 

▪ Är nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till affärsmoms 
ändamålsenligt? 

▪ Har Kommunstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern kontroll 
avseende momshanteringen? 

▪ Finns en god kontroll av att momsredovisningar upprättas av personer 
med god kompetens inom området och hur säkerställer man att 
kompetensen bibehålls? 

▪ Hanterar Borås Stad avdragsrätt för ingående moms där det finns 
avdragsförbud exempelvis vid stadigvarande bostad, inköp av bilar samt 
representation på ett ändamålsenligt sätt? 

▪ Finns tydliga och dokumenterade rutinbeskrivningar kring hanteringen 
och redovisningen av moms inom olika verksamheter/områden? 

▪ Om rutinbeskrivningar finns, är de uppdaterade och adekvata för att 
säkerställa att redovisningen följer aktuella regelverk? 

▪ Finns det rutiner för att säkerställa att momsen hanteras i rätt system, 
dvs. i momsdeklarationen eller i det särskilda ersättningssystemet 
(LEMK)? 
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1.2 Revisionskriterier och metod

1. Inledning

Revisionskriterier

▪ Kommunallagen (2017:725)

▪ Mervärdesskattelag (1994:200), ML

▪ Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, 
regioner, kommunalförbund och samordningsförbund, LEMK

▪ Övrig tillämplig lagstiftning inom området.

▪ Lokala styrdokument inom området utgör också revisionskriterier.

Ansvarig nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen i Borås Stad har det övergripande ansvaret för 
kommunens ekonomi. När det gäller granskningens kartläggning av rutiner 
och intern kontroll avseende momshantering i nämnder riktar den sig mot:

▪ Individ- och familjeomsorgsnämnden,

▪ Sociala omsorgsnämnden, 

▪ Förskolenämnden, 

▪ Grundskolenämnden, 

▪ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

▪ Servicenämnden,

▪ Lokalförsörjningsnämnden.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, 
stickprovskontroller och intervjuer. Granskningen har framförallt skett 
genom:

• Intervjuer med berörda personer som arbetar på Borås Stads olika 
förvaltningar och som hanterar momsfrågor.

• Inventering och genomgång av Borås Stads rutiner och riktlinjer för 
hantering av in- och utgående moms.

• Inventering och genomgång av Borås Stads rutiner och riktlinjer för 
hantering av ökade kostnader för hyresfakturor avseende särskilda 
boenden samt upphandling och bidrag som Borås Stad ansöker om 
ersättning för genom LEMK.

• Stickprovgranskning av in- och utgående fakturor för att verifiera att 
rutiner och riktlinjer avseende momshantering samt gällande regelverk 
efterlevs.

• Stickprovsgranskning av fakturor avseende ökade kostnader för hyra 
avseende särskilda boenden samt för upphandling och bidrag som Borås 
Stad ansöker om ersättning för genom LEMK för att verifiera att rutiner 
och riktlinjer avseende momshantering samt gällande regelverk 
efterlevs.

Underlagen från Deloittes dokumentstudier och Deloittes intervjuer har 
jämförts och analyserats utifrån uppdragets frågeställningar och ligger till 
grund för Deloittes bedömningar, slutsatser och rekommendationer.

Rapporten har kvalitetssäkrats och faktakontrollerats, både internt inom 
Deloitte och externt med berörda personer inom Borås Stad.



Deloitte AB – Momsgranskning av Borås Stad 5

2. Slutsatser och rekommendationer

Svaret på den övergripande revisionsfrågan 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 
Kommunstyrelsen och nämnderna i Borås Stad har en tillräcklig intern 
kontroll avseende momshantering och om hanteringen sker i enlighet med 
gällande lagstiftning.

Det är Deloittes slutsats att Kommunstyrelsen och nämnderna inte har en 
fullt ut tillräcklig kontroll avseende den löpande momshanteringen. Deloitte 
rekommenderar att Borås Stad inför löpande kontroller och avstämningar av 
momsredovisningen i syfte att säkerställa en lagenlig momshantering 
framåt. 

Övriga slutsatser och rekommendationer

Granskningen har utgått från de revisionsfrågor som finns presenterade 
under avsnitt 1.1. För utförliga svar på respektive revisionsfråga, vänligen 
se kapitel 3 och 4 för vidare utveckling av de bedömningar som gjorts samt 
bakomliggande resonemang. 

Baserat på den information Deloitte erhållit under granskningen gör Deloitte 
följande bedömningar av Borås Stads momshantering. 

Deloitte bedömer att Borås Stad inte redovisar ingående moms i enlighet 
med gällande lagstiftning, vilket bör ses över för att säkra en korrekt 
hantering framöver. Vidare noterar Deloitte att då den felaktiga hanteringen 
även innebär en historisk risk kan det inte uteslutas att Skatteverket vid en 
granskning begär att Borås Stad skall korrigera tidigare 
redovisningsperioder.

Deloitte bedömer att Borås stads hantering vad gäller utgående moms 
överlag är god, men Deloitte anser att hanteringen bör ses över för att 
säkerställa en korrekt och enhetlig hantering i varje nämnd. 

Deloitte bedömer att Borås Stads befintliga momsrutiner bör ses över och 
utformas i enlighet med Mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Deloitte bedömer att Kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kunskap om 
den löpande momshanteringen för att kunna utöva kontroll över 
kommunens momsredovisning.
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3. Sammanfattande bedömning av respektive revisionsfråga

Revisionsfrågor Berörd Bedömning / kommentar

Säkerställer Borås Stad att 
redovisningen av ingående moms och 
utgående moms blir korrekt? 

Kommunstyrelsen / 
Redovisningsservice 

Deloitte bedömer att Borås Stad inte fullt ut säkerställer att redovisningen av 
ingående och utgående moms blir korrekt. 

Deloitte har identifierat brister i hur Borås Stad allokerar den ingående momsen till 
kommunens momspliktiga respektive icke momspliktiga verksamhet, vilket påverkar 
kommunens möjligheter att redovisa moms korrekt gentemot Skatteverket.

Deloitte anser att Borås Stads hantering vad gäller utgående moms överlag är god, 
men att hanteringen bör ses över för att säkerställa en korrekt och enhetlig hantering 
i varje nämnd. 

Är nämndernas beräkningsunderlag för 
ombokning till affärsmoms 
ändamålsenligt? 

Kommunstyrelsen / 
Nämnderna 

Deloitte bedömer att nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till affärsmoms 
inte är ändamålsenligt. 

Deloitte har identifierat en felaktig tillämpning av fördelningsnycklar som baserats på  
varje nämnds externa omsättning, vilka tillämpats vid beräkningen av underlaget för 
ombokning till affärsmoms.  

Har Kommunstyrelsen och nämnderna 
en tillräcklig intern kontroll avseende 
momshanteringen? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att Kommunstyrelsen inte har en fullt ut tillräcklig intern kontroll 
avseende momshanteringen. 

Deloitte har identifierat att det finns ett stort förtroende för att respektive nämnd har 
tillräcklig kunskap för att ombesörja en korrekt hantering av momsfrågor. Deloitte 
uppfattar inte att respektive nämnd och förvaltning besitter tillräcklig kunskap för att 
säkerställa en korrekt momshantering.

Nämnderna Deloitte uppfattar att det i vissa nämnder råder en osäkerhet kring vilka av 
kommunens tillhandahållanden som är momspliktiga och vilka som utgör 
myndighetsutövning (icke momspliktig verksamhet). Detta leder till att Deloitte 
bedömer att nämnderna inte fullt ut säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende 
momshanteringen. 

Finns en god kontroll av att 
momsredovisningar upprättas av 
personer med god kompetens inom 
området och hur säkerställer man att 
kompetensen bibehålls? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att det finns viss kontroll av att momsredovisningar upprättas av 
personer med god kompetens inom momsområdet. 

Vidare bedömer Deloitte att Borås Stad inte fullt ut säkerställer att kompetensen 
bibehålls inom kommunen, då det saknas klara rutinbeskrivningar avseende hur 
momsredovisningen ska hanteras. Detta lämnar kommunen sårbar vid bortfall av 
personalstyrkan på grund av plötslig frånvaro såsom sjukskrivning eller liknande. 
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Hanterar Borås Stad avdragsrätt för 
ingående moms där det finns 
avdragsförbud exempelvis vid 
stadigvarande bostad, inköp av bilar 
samt representation på ett 
ändamålsenligt sätt? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att Borås Stad har god kännedom om de 
avdragsbegränsningsregler som finns i ML avseende stadigvarande bostad, inköp av 
bilar samt representation och noterar att information om dessa regler finns 
tillgänglig för samtliga medarbetare. 

Deloitte noterar emellertid att det saknas en intern kontroll gällande hur reglerna 
efterlevs och hanteras i momsredovisningssammanhang. 

Nämnderna Deloitte bedömer, baserat på den rutin som finns gällande avdragsbegränsningar för 
ingående moms förstår Deloitte att Borås Stad hanterar avdragsbegränsningar för 
ingående moms på ett ändamålsenligt sätt. 

Emellertid noterar Deloitte att ett stort antal av de ingående fakturor som avser 
konferenspaket och representation alla bokförts på samma konto. Detta kan vara 
korrekt hanterat, emellertid är Deloitte av åsikten att det finns anledning att titta 
närmare på hanteringen av ingående moms avseende konferenspaket och 
efterföljande middagar / personalfester. 

Finns tydliga och dokumenterade 
rutinbeskrivningar kring hanteringen 
och redovisningen av moms inom olika 
verksamheter / områden? 

Kommunstyrelsen Deloitte bedömer att det saknas tydliga och dokumenterade rutinbeskrivningar 
kring hanteringen och redovisningen av moms inom olika verksamheter / områden. 

Nämnderna Deloitte noterar att det finns ett antal rutinbeskrivningar ute hos nämnderna 
avseende hur ingående moms ska bokföras och hur medarbetare skapar diverse 
rapporter i Borås Stads interna system. 

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att det saknas tydliga och dokumenterade 
rutinbeskrivningar kring hanteringen och redovisningen av moms inom Borås Stad. 

Revisionsfrågor Berörd Bedömning / Kommentar

3. Sammanfattande bedömning av respektive revisionsfråga
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Revisionsfrågor Berörd Bedömning / Kommentar

Om rutinbeskrivningar finns, är de 
uppdaterade och adekvata för att 
säkerställa att redovisningen följer 
aktuella regelverk? 

Kommunstyrelsen Deloitte noterar att det finns ett antal dokument som på ett övergripande sätt berör 
momshantering. Emellertid noterar Deloitte att dokumenten inte ger någon 
detaljerad vägledning och att läsaren hänvisas till Skatteverkets rättsliga vägledning 
för information om materiella momsfrågor. 

Deloitte bedömer att det saknas uppdaterade och adekvata rutinbeskrivningar för 
att säkerställa att redovisningen följer aktuella regelverk. 

Finns det rutiner för att säkerställa att 
momsen hanteras i rätt system, dvs. i 
skattedeklarationen eller i det särskilda 
ersättningssystemet (LEMK)? 

Servicekontoret / 
Redovisningsservice

Deloitte bedömer att det saknas adekvata rutiner för att säkerställa att momsen 
hanteras i rätt system. 

3. Sammanfattande bedömning av respektive revisionsfråga



Deloitte AB – Momsgranskning av Borås Stad 9

4.1 Allmänt om hantering av ingående samt utgående moms

4. Resultat av granskningen

Inledning

Utifrån genomförda dokumentstudier och intervjuer presenteras i följande 
kapitel Deloittes iakttagelser av genomförd granskning. Deloitte kommer att 
presentera iakttagelserna med utgångspunkt i de olika revisionsfrågorna. 

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfrågor:

▪ Säkerställer Borås Stad att redovisningen av ingående moms och 
utgående moms blir korrekt? 

▪ Är nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till affärsmoms 
ändamålsenligt? 

Generellt

För att undersöka huruvida Borås Stad uppfyller ovanstående 
revisionsfrågor har Deloitte genomfört intervjuer med berörda personer på 
Borås Stad samt stickprovskontroller av inlämnade momsdeklarationer, 
ingående fakturor samt fakturor utställda av Borås Stad. Vidare har Deloitte 
tagit del av de skriftliga rutiner gällande momshanteringen som finns 
tillgängliga på Borås Stads intranät. Deloitte har även tagit del av det 
underlag som Borås Stad sammanställer och använder vid upprättandet av 
momsdeklarationer och LEMK-ansökningar. 

Borås Stad har bekräftat att samtliga momsdeklarationer och inbetalningar 
under 2021 har skett i tid samt att Borås Stad inte har haft någon 
korrespondens med Skatteverket under år 2021 rörande momsfrågor.

Deloitte noterar att Borås Stad har ett pågående ärende i kammarrätten 
gällande höjd utgående mervärdesskatt för perioderna juli – oktober 2019.



Deloitte AB – Momsgranskning av Borås Stad 10

4.1.1 Hantering av ingående moms 

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering av ingående moms

Utifrån de intervjuer Deloitte har genomfört med berörda parter på Borås 
Stad förstår vi att varje enskild nämnd ansvarar för att bokföra och kontera 
förvaltningens fakturaunderlag. 

Av genomförda intervjuer uppfattar Deloitte att kontroller och 
avstämningar sker kontinuerligt för att säkerställa att de redovisade 
sifforna stämmer överens med det fakturaunderlag som Borås Stad erhållit 
ifråga om belopp, leverantör och bokföringsmässiga åtgärder. 

Av information tillgänglig på Borås Stads hemsida framgår att Borås Stad 
informerar sina leverantörer om skyldigheten att utfärda elektroniska 
fakturor i enlighet med lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd 
av offentlig upphandling, e-fakturalagen. Av erhållen information förstår 
Deloitte att för de fall inköp avser tjänster eller varor upphandlade genom 
offentlig upphandling hanterar Borås Stad i huvudsak elektroniska fakturor. 
Deloitte förstår att användandet av elektroniska fakturor är ett 
avtalsvillkor. För det fall att Borås Stad erhåller pappersfakturor av en 
avtalsleverantör accepterar kommunen fakturan, då Borås Stad är av 
uppfattningen att de inte har rätt att neka en inkommen handling.  

Enligt erhållen information hanteras en leverantörsfaktura på följande sätt. 
Borås Stad tar emot fakturan, antingen i pappersformat, som elektronisk 
faktura eller i PDF. Pappersfakturor och PDF-fakturor skannas ini Borås 
Stads affärssystem av Servicekontorets inläsningscentral Tryckeriet. Efter 
inläsning skickas fakturan vidare till den på fakturan angivna referensen 
eller YY-koden. Elektroniska fakturor läses in av Tieto och skickas sedan till 
angiven referens eller YY-kod. I samband med att fakturorna förs över till 
affärssystemet läser systemet automatiskt av fakturan och kontrollerar 
vilken leverantör det är som ställt ut fakturan (genom 
organisationsnumret) samt vilket momsbelopp som belöper på fakturan. 
Systemet felsöker även fakturorna, vilket hjälper till att upptäcka 
eventuella fel. Utöver att affärssystemet stämmer av fakturorna görs även 
vissa manuella avstämningar av fakturorna. 

När fakturan sedan konteras av en medarbetare på Borås Stad kontrolleras 
fakturan på nytt. Vid denna kontroll sker en avstämning gällande 
leverantören, fakturabelopp och momsbelopp. 

Som ett sista steg attesteras fakturan varpå fakturan kontrolleras på nytt, 
innan den godkänns och skickas för betalning. Som vi förstår det syftar 
kontrollerna till att upptäcka eventuella felaktigheter såsom fel leverantör, 
fel belopp och felaktigt debiterad moms. Enligt Borås Stads attestregler 
måste två personer attestera fakturorna, en princip som gäller allt 
bokföringsmaterial.

Enligt erhållen information förstår Deloitte det som att respektive 
förvaltning sedan sammanställer den dolda momsen för den aktuella 
redovisningsperioden och skickar vidare till Servicekontoret.

Deloitte uppfattar det som att fakturorna inte allokeras till Borås Stads 
momspliktiga eller icke-momspliktiga verksamhet i samband med att 
respektive förvaltning erhåller fakturorna.

Enligt det interna dokumentet ”Instruktion kring moms” åligger det 
huvudsakliga ansvaret för Borås Stads momshantering avdelningen 
Redovisningsservice på Servicekontoret. Deloitte uppfattar att det är 
Redovisningsservice som ansvarar för att fullgöra Borås Stads skyldighet 
att redovisa momsen till Skatteverket. Detta görs efter att samtliga 
förvaltningar skickat över relevant underlag till Redovisningsservice.

Redovisningsservice sammanställer Borås Stads totala ingående moms för 
aktuell redovisningsperiod, vilket utgör grunden för de summor som Borås 
Stad gör avdrag för i sin momsdeklarationen samt söker ersättning för 
genom LEMK.

För att ta fram de olika belopp som redovisas till Skatteverket och som 
Borås Stad söker ersättning för genom LEMK tillämpar Borås Stad en 
schablon. Schablonen baseras, som vi förstår det, på en fördelningsnyckel 
som beräknas baserat på respektive förvaltnings externa omsättning. I den 
schablon som tillämpas utgör den momspliktiga omsättningen vanligtvis ca. 
4 – 6 % av Borås Stads totala verksamhet.

Enligt erhållen information uppfattar Deloitte att nämndernas 
fördelningsnyckel räknas ut för perioden januari – december föregående år. 
Detta innebär att för 2021 års verksamhetsår räknades respektive 
förvaltnings fördelningsnyckel ut med 2020 år som beräkningsgrund. Det 
gäller samtliga förvaltningar förutom Stadskansliets omsättning som räknas 
ut på månadsbasis, vilket är förklaringen till varför fördelningsnyckeln 
avseende denna förvaltning varierar från månad till månad. 

https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/efakturatillborasstad.4.3d0de3801589104d01219c1.html
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4.1.1 Hantering av ingående moms 

4. Resultat av granskningen

Av dokumentet ”Momsägget Instruktion” framgår följande: ”Fördelning ska 
ligga till grund för 2021 års momsredovisning av den del som redovisas
mot Skatteverket. Utredningen skall visa hur stor del av varje förvaltnings
externa intäkter för år 2020 som är momspliktig och därmed hur stor del 
av den ingående momsen vi kan kvitta mot den utgående momsen. Alla
förvaltningars sammanlagda momspliktiga omsättning kommer att bilda en
schablon som vi kommer att använda under hela året 2021.”

Som Deloitte uppfattar det, beräknas en skattepliktig och en icke-
skattepliktig andel ut av Borås Stads totala ingående moms. Den 
skattepliktiga andelen divideras sedan med den totala ingående momsen 
för att få fram en procentsats som syftar till att svara mot Borås Stads 
momspliktiga verksamhet. Den ingående momsen fördelas sedan enligt 
den procentsats som räknats ut. Det är denna siffra som utgör ovan 
nämnda schablon.

Som Deloitte uppfattar det fördelas även den ingående momsen hänförlig 
till EU-interna förvärv samt import enligt ovan procentsats.

Deloitte uppfattar det som att ingen avstämning eller jämförelse sker i 
slutet av aktuellt redovisningsår för att säkerställa att den tillämpade 
fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet under det 
innevarande året. 

Utgångspunkt för bedömning 

Myndighetsutövning är inte att anse som en omsättning som är föremål för 
beskattning enligt ML. Detta innebär att en kommuns omsättning av varor 
eller tjänster mot ersättning inte är att anse som ekonomisk verksamhet 
bedriven av en beskattningsbar person i det fall det rör sig om 
myndighetsutövning.

Kommuner kan dock bedriva ekonomisk verksamhet och då agera i 
egenskap av beskattningsbar person, varpå kommunen är skyldig att iaktta 
ML:s regler.

Kommuner omfattas både av det allmänna momssystemet (det så kallade 
affärsmomssystemet) och av ett ersättningssystem för kommuner och 
regioner som kompenserar kommuner för den moms som kommuner inte 
får dra av i affärsmomssystemet.

I såväl affärssystemet som i ersättningssystemet för kommuner gäller 
särskilda avdragsbegränsningar som innebär att momsen i vissa fall blir en 
kostnad i verksamheten. Dessa avser personbilar, representation och 
stadigvarande bostad.

För den del av Borås Stads verksamhet som består av momspliktig 
verksamhet har Borås Stad avdragsrätt för ingående moms i 
affärsmomssystemet, se 8 kap. 3 § ML. Vad gäller Borås Stads verksamhet 
som inte anses utgöra ekonomisk verksamhet, d.v.s. myndighetsutövning, 
har Borås Stad rätt att få ersättning för ingående moms som inte kan dras 
av i affärsmomssystemet,  se 2 § LEMK. 

Om det inte går att fastställa fördelningen mellan ingående moms som får 
dras av enligt ML och ingående moms för vilken ersättning kan erhållas 
enligt LEMK, får fördelning göras efter skälig grund, se 3 § LEMK. 
Skatteverket har uttalat att omsättning som utgångspunkt bör användas 
för att beräkna den avdragsgilla andelen. Bakgrunden till detta är att 
omsättningen generellt sett ger en rättvisande bild av hur resurserna 
används i verksamheten, samtidigt som metoden kan verifieras utifrån 
objektiva omständigheter. Det är möjligt att tillämpa en annan 
fördelningsgrund än omsättning om en sådan beräkning återspeglar hur 
resurserna förbrukas i verksamheten. I ett sådant fall ska det dock, med 
objektiva omständigheter, kunna gå att påvisa att denna metod bättre 
speglar resursförbrukningen. Denna beräkning kallas fördelningsnyckel och 
ska tillämpas avseende kostnader som är gemensamma för både den 
momspliktiga och icke momspliktiga verksamheten.

Fördelningsnyckeln ska kunna styrkas med objektiva omständigheter.
En omsättningsbaserad fördelningsnyckel beräknas genom ett bråk där den
momspliktiga omsättningen för beskattningsåret anges i täljaren och den
totala omsättningen för beskattningsåret (momspliktig och undantagen)
anges i nämnaren.

Eftersom den totala årsomsättningen oftast kan fastställas vid bokslutet är 
det tillåtet att göra en preliminär fördelning under året. Vid årets bokslut 
ska en definitiv fördelning göras och redovisas till Skatteverket som en 
rättelse.
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4.1.1 Hantering av ingående moms

4. Resultat av granskningen

Syftet med e-fakturalagen är att uppnå en övergång till elektroniska 
fakturor till följd av offentlig upphandling. Det följer av 7 § e-fakturalagen 
att den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att förelägga en 
leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar och som 
omfattas av bestämmelserna i lagen överensstämmer med den europeiska 
standarden för elektronisk fakturering. Vidare framgår det av prop. 
2017/18:153 att om en upphandlande myndighet tar emot en faktura som 
inte uppfyller den europeiska standarden för elektroniska fakturor framstår 
det som mest ändamålsenligt att den myndigheten kontaktar leverantören 
och begär en ny faktura som uppfyller standarden (se prop. 2017/18:153 
s. 31). För det fall leverantören inte tillmötesgår förfrågan om ny faktura 
finns möjligheten att anmäla leverantören till Myndigheten för digital 
förvaltning, DIGG, som getts möjlighet att utfärda vitesföreläggande.

Bedömning 

Deloitte förstår att Borås Stad vid konteringen inte hänför den ingående 
momsen till endera av de två momssystemen utan att en 
schablonfördelning tillämpas oavsett vad det är för kostnader som den 
ingående momsen är hänförlig till. Fördelningsnyckeln baseras på 
nämndernas momspliktiga omsättning och räknas ut för perioden januari –
december föregående år. Det gäller samtliga förvaltningar förutom 
Stadskansliets omsättning, vars fördelningsnyckel räknas ut på 
månadsbasis.

Vidare förstår Deloitte att ingen avstämning eller jämförelse sker i slutet av 
aktuellt redovisningsår för att kontrollera ifall den tillämpade 
fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet under det 
innevarande året.

Sammanfattningsvis har Deloitte identifierat brister i hur Borås Stad 
allokerar den ingående momsen till kommunens momspliktiga respektive 
icke-momspliktiga verksamhet, vilket påverkar kommunens möjligheter att 
redovisa moms korrekt gentemot Skatteverket.

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att Borås Stad inte säkerställer att 
redovisningen av ingående moms blir korrekt.

Rekommendation
Vi rekommenderar att Borås Stad strävar efter att be om elektroniska 
fakturor från leverantörer vid offentlig upphandling, för att medverka till att 
e-fakturalagens syfte uppfylls.

Det är Deloittes rekommendation att Borås Stad inför en rutin där den 
ingående momsen vid kontering, beroende på om inköpet är hänförligt till 
Borås Stads momspliktiga eller icke momspliktiga verksamhet, hänförs till 
antingen den momspliktiga verksamheten eller till den icke-momspliktiga 
verksamheten. Om en fördelning inte kan fastställas rekommenderar 
Deloitte att fördelningen görs enligt skälig grund.

Då Borås Stad utgör ett skattesubjekt bör fördelningsnyckeln beräknas 
utifrån hela Borås Stads momspliktiga omsättning i förhållande till den 
totala omsättningen. Vidare rekommenderar Deloitte att fördelningsnyckeln 
kontrolleras i slutet av varje redovisningsår för att säkerställa att den 
tillämpade fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet.

Baserat på att det historiskt finns en risk för felaktig hantering kan det inte 
uteslutas att Skatteverket vid en granskning begär att Borås Stad skall 
korrigera tidigare redovisning så att momsen allokeras till respektive 
momssystem.
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4.1.2 Hantering av utgående moms 

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering av utgående moms

Deloitte har tagit del av de 10 beloppsmässigt största utgående fakturorna 
avseende maj 2021 för Grundskoleförvaltningen respektive Sociala 
omsorgsförvaltningen. Vidare har vi utifrån genomförda intervjuer och 
granskat material undersökt Tekniska förvaltningen samt Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens rutiner för utställandet av kundfakturor.

Merparten av fakturorna som Deloitte erhållit är hänförliga till den 
kommunala verksamheten, d.v.s. icke-ekonomisk verksamhet ej bedriven i 
egenskap av beskattningsbar person. Borås Stad har inte debiterat moms 
på dessa fakturor.

För de fakturor som ställts ut avseende Borås Stads ekonomiska 
verksamhet bedriven i egenskap av beskattningsbar person noterar 
Deloitte att granskade fakturor är korrekt utställda.

Utifrån genomförda intervjuer är det Deloittes uppfattning att varje enskild 
förvaltning ansvarar för att ställa ut förvaltningens kundfakturor. 
Ekonomiansvarig på respektive förvaltning tar emot uppgifter om utgående 
transaktioner i Borås Stads affärssystem tillsammans med fakturaunderlag 
som ansvarig handläggare på förvaltningen har upprättat.

Deloitte har under granskningen erhållit dokumentet Kundreskontra 
Manual. Dokumentet är en vägledning för upprättande av och utställandet 
av kundfakturor i Borås Stads affärssystem. Av dokumentet framgår att 
varje förvaltning ansvarar för att faktureringsunderlagen skapas och 
hanteras enligt gällande lagar och regler. Fakturering sker i två steg, först 
skapas en försäljningsorder av respektive förvaltning och sedan sker 
fakturering av Redovisningsservice (systemadministratören för 
kundreskontran). Manualen innehåller tydliga instruktioner om hur 
försäljningsorder skapas samt hur kunder och artiklar registreras. 
Artiklarna grupperas utefter artikelgrupper baserat på konto, momskod 
samt momskodsnummer. Artikelgrupperna läggs upp centralt av 
systemadministratören på Redovisningsservice. Deloitte förstår det som att 
det är respektive förvaltnings ansvar att lägga upp, uppdatera och stänga 
separata artiklar.

Som Deloitte uppfattar det omfattar artikelnumret information om 
försäljningen är momspliktig och i så fall vilken skattesats som är 
tillämplig.

Artikelnumret med information om momshantering läggs upp i 
affärssystemet efter första gången som transaktionen ägt rum, förutsatt att 
det inte rör sig om ett tillhandahållande av engångskaraktär.

Medarbetare på ekonomienheten för Tekniska nämnden har under intervju 
meddelat att fakturaunderlaget som handläggaren skickar över i allmänhet 
godtas. Vidare uppfattar Deloitte att den allmänna uppfattningen på 
förvaltningen är att handläggaren i ärendet har tillräcklig kunskap om hur 
det som ska faktureras ska hanteras momsmässigt.

Samtidigt har Deloitte erhållit en skriftlig beskrivning via e-post av de 
rutiner som finns på ekonomienheten för Fritids- och folkhälso-
förvaltningen/ Kulturförvaltningen avseende hantering av fakturaunderlag. 
Beskrivningen tyder på att kontroller av fakturaunderlaget alltid utförs som 
del av det löpande arbetet. För de fall underlaget inte är fullständigt 
inhämtas mer information från den som sänt över underlaget till 
ekonomienheten för att säkerställa en korrekt fakturering. Utgångspunkt 
för bedömning om faktura ska ställas ut med eller utan moms är, vid 
utställandet av en faktura, vad faktureringen avser.

Deloitte har fått ta del av ett utkast på en skriftlig skriftlig rutin avseende 
fakturering för byggtjänster. Borås Stad har informerat om att hanteringen 
avseende byggtjänster inte är helt färdigställd men att Borås Stad siktar på 
att implementera rutinen under första kvartalet 2023.  Av utkastet på rutin 
återfinns information gällande vilka tjänster som omfattas av omvänd 
skattskyldighet samt hur fakturering ska ske vid försäljning av 
byggtjänster. Rutinen konstaterar att reglerna om omvänd skattskyldighet 
gäller för utställande av faktura oavsett i vilken verksamhet, ekonomisk 
eller som myndighetsutövning, som tjänsterna köps in. 

Det är Deloittes uppfattning att Borås Stad inte har sålt några 
investeringsvaror under 2021. Baserat på det material och de intervjuer 
som genomförts uppfattar Deloitte det som att Borås Stad däremot har en 
rutin på plats som innebär att den förvaltning som ska sälja en 
investeringsvara måste meddela servicekontoret om det, då det kan 
komma att påverka hur LEMK-ansökan ska utformas.
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4.1.2 Hantering av utgående moms 

4. Resultat av granskningen

Enligt Borås Stad finns inga pågående jämkningar avseende fastigheter 
eller anläggningar.

Utifrån erhållen information är det Deloittes uppfattning att det verkar
saknas rutiner för att säkerställa att kommunen tar ut marknadsmässiga
priser på sina tillhandahållanden till de kommunala bolagen. 

Utgångspunkt för bedömningen

En kommuns omsättning av varor eller tjänster mot ersättning är inte att 
anse som ekonomisk verksamhet och kommunen anses inte agera i 
egenskap av beskattningsbar person vid dessa omsättningar.

Kommuner är dock skyldiga att redovisa moms i förhållande till sin 
momspliktiga verksamhet som sker i en ekonomisk verksamhet.

Bedömning 

Deloitte noterar att rutinerna gällande utställandet av fakturor skiljer sig åt 
mellan nämnderna. Som vi förstår det finns det på vissa förvaltningar ett 
stort förtroende för att det fakturaunderlag som upprättas av handläggaren 
är korrekt medan att det på andra förvaltningar rutinmässigt kontrolleras 
för att säkerställa att de fakturor som ställs ut är korrekta ur ett 
momsperspektiv.

Samtidigt noterar Deloitte, vilket poängterades av medarbetare på Borås 
Stad, att de vanligaste transaktionerna för respektive förvaltning finns 
kodade i Kommunens affärssystem. I samband med att transaktionerna 
läggs upp i affärssystemet kontrolleras momshanteringen, information som 
sedan styr hur fakturan ställs ut. Deloitte uppfattar det dock som att dessa 
artikelnummer inte löpande ses över.

Deloitte bedömer att Borås stads hantering vad gäller utgående moms 
överlag är god, men Deloitte anser att hanteringen bör ses över för att 
säkerställa en korrekt och enhetlig hantering på varje förvaltning.

Rekommendation

Deloitte rekommenderar att en rutin, likt den som tillämpas på Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen / Kulturförvaltningen implementeras på alla 
förvaltningar. Deloitte rekommenderar att rutinen utformas på ett sätt som 
säkerställer att utställande av kundfakturor sker mot bakgrund av korrekt 
utformat underlag. Vidare är det Deloittes rekommendation att Borås Stad 
inför rutiner för hur tillhandahållanden till de kommunala bolagen prissätts
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4.2 Allmänt om interna kontroller

4. Resultat av granskningen

Inledning

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfrågor:

▪ Har Kommunstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern kontroll 
avseende momshanteringen? 

▪ Finns en god kontroll av att momsredovisningar upprättas av personer 
med god kompetens inom området och hur säkerställer man att 
kompetensen bibehålls? 

Generellt

När Deloitte arbetat med att besvara ovanstående revisionsfrågor har 
Deloitte utgått ifrån syftet med granskningen av Borås Stad, såsom det 
kommer till uttryck i revisionsuppdraget. Syftet med granskningen är att 
kontrollera ifall Borås Stads momshantering sker i enlighet med gällande 
lagstiftning. Utifrån syftet förstår vi det som att med tillräcklig kontroll 
avseende momshanteringen menas att Borås Stad har sådana interna 
kontroller på plats som möjliggör för Borås Stad att upptäcka eventuella 
brister och fel i momshanteringen. 

För att undersöka huruvida kommunstyrelsen och nämnderna har en 
tillräcklig intern kontroll avseende momshanteringen har Deloitte 
genomfört intervjuer med ett antal personer som på olika sätt arbetar med 
Borås Stads momshantering, samt tagit del av de skriftliga rutiner som 
finns tillgängliga på intranätet och som avser momsrelaterade frågor.
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4.2.1 Interna kontroller

4. Resultat av granskningen

Borås Stads interna kontroller

Som nämnts ovan åligger det huvudsakliga ansvaret för Borås Stads 
momshantering avdelningen för Redovisningsservice. Avdelningen ansvarar 
för att rapportera Borås Stads moms mot Skatteverket. Vidare åligger det 
Redovisningsservice att svara för den övergripande momskompetensen på 
Borås Stad.   

Det är Deloittes uppfattning att varje nämnd ansvarar för att momsreglerna 
inom förvaltningens verksamhetsområde efterlevs. Baserat på de intervjuer 
Deloitte genomfört med medarbetare på Borås Stad och den information 
Deloitte erhållit förstår Deloitte att det åligger varje handläggare att ha 
erforderlig kunskap om momsfrågor inom dennes verksamhetsområde och 
är dennes ansvar att, vid behov, ta kontakt med Redovisningsservice för 
vägledning i momsfrågor. 

Som ovan nämnts förstår Deloitte att vissa förvaltningar har som rutin att 
spara ner vägledning och resonemang kring momsfrågor i ett 
arbetsdokument för att använda som stöd i framtiden. 

Enligt den information Deloitte erhållit förstår Deloitte det som att Borås 
Stad är av inställningen att det finns en god kunskap kring moms i de olika 
nämnderna. 

Deloitte förstår att Redovisningsservice regelbundet utför kontroller av 
nämndernas arbete samt löpande genomför undersökningar av 
medarbetarnas utbildningsbehov, samt anordnar möten och seminarium för 
vidareutbildning. Kontoret för Redovisningsservice ansvarar även för att 
under årliga möten gå igenom aktuella frågor och övergripande ändringar 
inom momsområdet som skulle kunna påverka Borås Stads 
momshantering. 

Bedömning

Utifrån den granskning Deloitte genomfört uppfattar Deloitte att Borås Stad 
arbetar löpande med att förbättra medarbetarnas kunskaper relaterade till 
momsfrågor. Vidare noterar Deloitte att Borås Stad samlat en bred 
kompetens kring momsfrågor på kontoret för Redovisningsservice.

Deloitte uppfattar det som att Borås Stad löpande utför manuella kontroller 
av hanteringen av ingående moms och att avstämningar sker kontinuerligt 
för att säkerställa att de redovisade sifforna stämmer överens med det 
fakturaunderlag som Borås Stad erhållit ifråga om belopp och leverantör. 

Deloitte bedömer att användandet av arbetsdokument för att spara ner 
resonemang kring momsfrågor är ett bra sätt att försäkra sig om 
momsfrågor hanteras kontinuerligt. Deloitte har däremot inte erhållit någon 
information om att någon ansvarar för att löpande se över dokumentet för 
att säkerställa att det stämmer överens med gällande rätt. 

Mot bakgrund av att Deloitte identifierar hanteringen av den ingående 
momsen som bristfällig är Deloitte av uppfattningen att även om vissa 
kontrollmekanismer finns, bör Borås Stad se över sina interna kontroller. 
Deloitte bedömer att de kontroller som utförs inte är förankrade i ML, och 
kontrollerna uppfyller således inte sin funktion utifrån syftet att upptäcka 
eventuella fel och brister i momsrapporteringen.  

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att Kommunstyrelsen inte har en 
fullt ut tillräcklig intern kontroll avseende momshanteringen. 

Rekommendation

Deloitte har noterat att det finns ett stort förtroende för att respektive 
nämnd har tillräcklig kunskap för att ombesörja en korrekt hantering av 
momsfrågor. Samtidigt uppfattar Deloitte att det löpande uppstår frågor 
som behövs besvaras där antingen handläggaren i ärendet eller nämndens 
ekonomifunktion hänvisas till Skatteverket eller Redovisningsservice. 
Baserat på detta rekommenderar Deloitte att Borås Stad upprättar en rutin 
som möjliggör för de ansvariga på Redovisningsservice att säkerställa att 
alla frågor besvaras på ett korrekt och erforderligt sätt, samt för det fall att 
frågan skulle vara relevant för flera nämnder, följer upp med respektive 
nämn för att kontrollera och informera om korrekt hantering. 

Baserat på Deloittes bedömning att Borås Stad för närvarande har en 
felaktig hantering i relation till fördelningen av ingående moms 
rekommenderar Deloitte att Borås Stad upprättar en rutin för 
momsrapportering som grundar sig på ML:s föreskrifter.
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4.3 Allmänt om avdragsbegränsningar samt gällande rätt

4. Resultat av granskningen

Inledning

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfråga:

• Hanterar Borås Stad avdragsrätt för ingående moms där det finns 
avdragsförbud exempelvis vid stadigvarande bostad, inköp av bilar samt 
representation på ett ändamålsenligt sätt? 

Generellt 

Följande information finns tillgänglig för alla medarbetare på Borås Stads
intranät: 

“Det finns särskilda bestämmelser om avdragsförbud och begränsad
avdragsrätt för ingående moms. Dessa gäller personbilar, stadigvarande
bostad samt representation.”. 

Deloitte har under granskningen erhållit ett antal ingående fakturor 
utställda till Borås Stad avseende inköp av middagar, konferenspaket och 
gåvor till anställda samt kostnader hänförliga till hyra av bilar. Vidare har 
Deloitte tagit del av utdrag från Borås Stads bokföring. 

Gällande rätt

Stadigvarande bostad

Ingående skatt som gäller en stadigvarande bostad får inte dras av, se 8 
kap. 9 § första stycket 1 ML. Avdragsförbudet har betydelse bland annat i 
de fall en mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs helt eller delvis i en 
byggnad som anses vara stadigvarande bostad. 

Avdragsförbudet omfattar inte bara inköp till en byggnad utan även sådant 
som har en anknytning till det stadigvarande boendet, exempelvis 
kontorsutrustning, såsom skrivbord och stolar. Skatteverket har dock 
uttalat att avdragsförbudet för stadigvarande bostad inte är tillämpligt när 
en arbetsgivare köper in kontorsutrustning som de anställda endast 
tillfälligtvis får använda för hemarbete under coronapandemin.

Representation
En förutsättning för att avdragsrätt för ingående moms ska föreligga 
avseende representationskostnader är att utgifterna skulle ha varit 
avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Vidare ska utgifterna ha ett 
omedelbart samband med den momspliktiga verksamheten. 

Avseende kostnader för förtäring (mat och alkoholfri dryck) i samband med 
representation krävs att avdraget inte överstiger vad som anses skäligt och 
att det högst uppgår till den ingående momsen som beräknas på ett 
underlag om 300 kronor per person och tillfälle. Beloppsbegränsningen 
gäller både för extern och intern representation.

Om det i representationskostnaden ingår både mat och alkoholdryck kan 
avdraget beräknas med hjälp av en schablon. Enligt schablonen berättigas 
avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning 
att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom 
ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

Konferens är inte att betrakta som representation i 
mervärdesskattesammanhang och möjlighet till avdrag för den ingående 
momsen föreligger om den beskattningsbara personen har full avdragsrätt 
för ingående moms. För de fall konferenser anordnas i samband med 
efterföljande personalfest eller middag behövs en bedömning göras i det 
enskilda fallet, om även den efterföljande personalfesten eller middagen är 
en del av konferensen eller ska ses som personalvård, för vilka 
avdragsreglerna för representation är tillämpliga. 

Personbilar
Det är inte tillåtet att dra av ingående skatt vid inköp av en personbil eller 
en motorcykel om inköpet görs för andra ändamål än återförsäljning, 
uthyrning, persontransporter enligt taxitrafiklagen, transporter av avlidna 
eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt.

Vid leasing av personbilar finns enligt en schablonregel rätt till avdrag med 
50 procent av den ingående skatten på hyran. En förutsättning för att 
avdrag ska få göras är att fordonet används i mer än ringa omfattning i en 
verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 
ML. Skatteverket anser att en personbil som körts mer än 100 mil under 
året i en verksamhet som medför skattskyldighet anses använd i mer än 
ringa omfattning.
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4.3.1 Hantering av avdragsbegränsningar

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering

Medarbetare på Borås Stad har informerat om att inga inköp har gjorts som 
relaterar till medarbetares stadigvarande bostad. Som förtydligande 
konstaterades att Borås Stad enbart lånade ut datorer samt datorskärmar 
ut till sina medarbetare och inga inköp gjordes som skulle träffas av 
avdragsbegränsningarna för Stadigvarande bostad.   

Enligt uppgift från Borås Stad görs inget avdrag för ingående moms 
avseende inköp av personbilar. 

Vid hyra av personbilar görs avdrag med 50 procent av den ingående 
momsen som belöper på hyran. 

Av det material Deloitte erhållit förstår Deloitte att den ingående momsen 
avseende middagar och konferenspaket samt gåvor bokförs på samma 
konto (kontonummer 1671 Ingående moms). 

Bedömning

Enligt erhållen information uppfattar Deloitte att Borås Stad hanterar 
ingående moms som belöper på inköp av personbilar samt skåpbilar i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Deloitte har under granskningen genomfört en stickprovskontroll avseende 
hanteringen av ingående moms på fakturor utställda till Borås Stad 
gällande konferenspaket och middagar. Baserat på det underlag Deloitte 
erhållit i samband med granskningen noterar Deloitte att all ingående 
moms för sådana inköp bokförs på samma konto – konto 1671 Ingående 
moms. Deloitte noterar att ingen moms bokförts som icke avdragsgill. En 
sådan hantering behöver inte vara felaktig. Deloitte noterar att det är fullt 
möjligt att Borås Stad säkerställt att den ingående momsen för alla 
konferenser som anordnas är avdragsgill. Samtidigt uppmärksammar 
Deloitte att det på ett flertal fakturor ställts upp ett belopp att betala för 
konferenspaket och ett belopp för exempelvis restaurangtjänster och 
middagar. För de fall det rör sig om personalfester bör 
avdragsbergränsningsreglerna bli aktuella.

Mot bakgrund av ovan bedömer Deloitte att Borås Stad hanterar 
avdragsbegränsningar för ingående moms till övervägande del på ett 
ändamålsenligt sätt. Emellertid noterar Deloitte att Borås Stad hanterar 
ingående moms på fakturor som avser konferenspaket och tjänster som 
faktureras i samband med konferenspaketen som avdragsgill. Deloitte 
noterar att de separata tjänsterna bör vara föremål för en bedömning i det 
enskilda fallet för att säkerställa en korrekt momshantering.

Rekommendation

Deloitte rekommenderar att Borås Stad ser över den interna hanteringen 
av moms på fakturor avseende representation för att säkerställa att den 
nuvarande hanteringen är korrekt.
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4.4 Allmänt om rutiner

4. Resultat av granskningen

Inledning

Detta avsnitt avser att behandla följande revisionsfrågor:

▪ Finns tydliga och dokumenterade rutinbeskrivningar kring 
hanteringen och redovisningen av moms inom olika 
verksamheter/områden? 

▪ Om rutinbeskrivningar finns, är de uppdaterade och adekvata för 
att säkerställa att redovisningen följer aktuella regelverk? 

▪ Finns det rutiner för att säkerställa att momsen hanteras i rätt 
system, dvs. i momsdeklarationen eller i det särskilda 
ersättningssystemet (LEMK)? 

Generellt 

Inom ramen för granskningen av Borås Stads momshantering har 
Deloitte tagit del av följande dokument, instruktioner och 
rutinbeskrivningar. 

▪ "Kundreskontra Manual”

▪ ”Instruktion kring moms”

▪ Utkast för ”Fakturering av byggtjänster”

▪ ”Momsägget instruktion”

▪ ”Momsredovisning rutin”

▪ ”Rutin momsstatsbidrag”

Deloitte förstår det som att informationen finns tillgänglig via Borås 
Stads intranät och att alla medarbetare kan tillgå dokumenten. 

Vidare uppfattar Deloitte det som att en del nämnder har skriftliga 
rutiner på plats för att säkerställa en enhetlig hantering i interna 
system som tar sikte på hantering av fakturaunderlag och utställande 
av fakturor.

Deloitte uppfattar även att vissa nämnders ekonomienheter har som 
rutin att dokumentera momsfrågor och nämndens resonemang kring 
dessa i ett arbetsmaterial. Arbetsmaterialet görs, som Deloitte förstår 
det, sedan tillgängligt för alla inom enheten för att det ska finnas 
vägledning nästa gång man ställs inför en liknande fråga. 
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4.4.1 Borås stads rutiner

4. Resultat av granskningen

Borås Stads hantering

Utifrån erhållet material och genomförda intervjuer uppfattar Deloitte att 
varje nämnd själva ansvarar för att momsreglerna inom nämndens 
verksamhetsområde efterlevs. 

Redovisningsservice ansvarar för den övergripande momskompetensen 
samt för att deklarera såväl momspliktig verksamhet som att ansöka om 
återbetalning av moms för vilken Borås Stad har rätt till återbetalning 
enligt LEMK. 

Dokumentet ”Kundreskontra Manual” erbjuder tydlig vägledning kring hur 
kundfakturor upprättas i Borås Stads affärssystem. Dokumentet är främst 
en användarmanual för utställandet av fakturor. Av dokumentet framgår 
att interna fakturor mellan förvaltnignar ska ske momsfritt. Vidare  framgår 
det att varje förvaltning ansvarar för att faktureringsunderlagen skapas och 
hanteras enligt gällande lagar och regler. 

Deloitte förstår det som att skriftlig vägledning gällande momsfrågor finns 
att tillgå för alla medarbetare via Borås Stads intranät. Dokumentet 
”Instruktion kring moms” innehåller övergripande information om vad som 
utgör momspliktig verksamhet, de olika skattesatserna, vilka uppgifter som 
ska framgå av en faktura enligt 11:8 ML samt generell information om vad 
som gäller särskilt för momshanteringen i kommuner. Vidare innehåller 
instruktionen information om att det finns avdragsbegränsningar för 
representation, stadigvarande bostad och personbilar. För svar på mer 
specifika frågor hänvisar instruktionen till Skatteverkets hemsida (se under 
rubriken Aktuella momsregler i dokumentet ”Instruktion kring Moms”).  

Deloitte noterar även att dokument innehåller skrivelsen ”Detta 
övergripande ansvar övertas av Redovisningsservice 2018-01-01”. 

Vidare återfinns även viss vägledning på Borås intranät gällande 
representationsfrågor. Materialet inkluderar även länkar till Skatteverkets 
verktyg för att beräkna avdragsgill moms på representationskostnader. Av 
materialet framgår vidare att man vid frågor ska kontakta ansvarig 
medarbetare för momsfrågor på Redovisningsservice.

Av erhållet underlag uppfattar Deloitte det som att medarbetare inom 
Borås Stad använder sig av möjligheten att ställa frågor gällande moms till 
Redovisningsservice. 

Av erhållet material uppfattar Deloitte att medarbetarna vanligtvis får svar 
inom några arbetsdagar.

Dokumentet ”Momsägget Instruktion” innehåller en beskrivning av hur 
respektive nämndens fördelningsnyckel ska beräknas. 

Deloitte har vidare tagit del av dokumentet ”Fakturering av byggtjänster” 
av vilket det framgår att omvänd skattskyldighet tillämpas vid försäljning 
av byggtjänster. I denna rutin återfinns information gällande vilka tjänster 
som omfattas av omvänd skattskyldighet samt hur fakturering ska ske vid 
försäljning av byggtjänster.

Dokumenten ”Momsredovisning rutin” och ”Rutin momsstatsbidrag” har 
karaktären av rutinbeskrivningar som informerar om vilka systemtekniska 
åtgärder som ska vidtas för att kunna färdigställa momsdeklarationen och 
ansökan om ersättning enligt LEMK, respektive ansökan om statsbidrag.

Som Deloitte uppfattar det förlitar sig Redovisningsservice på att respektive 
nämnd inom Borås Stad tar ansvar för att ingående fakturor hanteras på 
ett korrekt sätt och att utgående fakturor ställs ut i enlighet med gällande 
lagstiftning. Det är, som Deloitte förstår det, varje nämnds ansvar att 
inkomma med frågor till kontoret för Redovisningsservice i de fall 
eventuella osäkerheter skulle uppstå. För det fall frågor uppstår, uppfattar 
Deloitte att Redovisningsservice erbjuder nämnden vägledning via e-post, 
något som innebär att svaren på frågorna finns sparade för framtiden om 
liknande frågor skulle uppstå.

Av den information vi har tagit del av förstår vi det som att medarbetare på 
kontoret för Redovisningsservice håller årliga redovisningsmöten, under 
vilka man går igenom aktuella frågor och övergripande ändringar som 
skulle kunna påverka Borås Stads momshantering. Ett exempel på sådan 
hantering är, som vi förstår det, att man bjudit in en extern part för att 
hålla en utbildning gällande byggmoms då man nyligen gjort bedömningen 
att Borås Stad är att anse som ett byggbolag.
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4.4.2 Bedömning av och rekommendationer kring rutiner

4. Resultat av granskningen

Bedömning

Baserat på det material Deloitte har tagit del av är Deloitte av 
uppfattningen att de skriftliga rutiner som finns tillgängliga och den 
materiella information som finns att tillgå är av generell karaktär, särskilt 
med beaktande av komplexiteten i momshanteringen för kommuner. 
Rutinerna hänvisar även till Skatteverket för de fall en bedömning i det 
enskilda fallet behövs göra.  

Deloitte är av uppfattningen att dokumentet ”Kunderskontra Manual” 
erbjuder medarbetarna bra vägledning för hur kundfakturor ska ställas ut. 
Deloitte noterar dock att ingen medarbetare som Deloitte varit i kontakt 
med under granskningen hänvisade till dokumentet vid frågan om det 
fanns några skriftliga rutiner avseende utställandet av kundfakturor.   

Deloitte noterar vidare att Borås Stads dokumenterade information om 
materiella momsfrågor är begränsad. Baserat på hur man formulerat 
”Instruktion kring moms” så har dokumentet inte varit föremål för en 
ordentlig revision sedan innan den 1 januari 2018. 

Deloitte uppfattar, vilket tidigare berörts, att mycket av ansvaret för att 
momshanteringen blir korrekt ligger på varje nämnd. Som exempel kan 
nämnas att interna rutiner hänvisar till Skatteverkets hemsida för närmare 
bedömning. Av genomförda intervjuer med medarbetare på bl.a. Tekniska 
nämnden förstår vi även att det är upp till medarbetaren, eller i vart fall att 
medarbetare känner ett ansvar att, ta kontakt med Skatteverket för 
upplysningar kring hur fakturor ska ställas ut. 

I sammanhanget ska det dock poängteras att Deloitte noterar att det även 
finns möjlighet att kontakta ansvarig medarbetare på Redovisningsservice 
för vägledning.  Det är Deloittes uppfattning att det inte finns någon uttalad 
rutin om att följa upp frågor som ställs till Redovisningsservice med övriga 
nämnder för att säkerställa en enhetlig momshantering inom Borås Stad. 

Mot bakgrund av ovan är det Deloittes bedömning att det saknas tydliga 
och dokumenterade rutinbeskrivningar kring hanteringen och 
redovisningen av moms inom olika verksamheter / områden.

Deloitte noterar att det finns ett antal dokument som på ett övergripande 
sätt berör momshantering. 

Emellertid noterar vi att dokumenten inte ger någon detaljerad vägledning 
och att läsaren hänvisas till Skatteverkets rättsliga vägledning för 
information om materiella momsfrågor. Vidare är Deloitte av uppfattningen 
att dokumenten inte är uppdaterade.

Som berörts ovan avseende ingående moms, är Deloitte av uppfattningen
att den rutin som finns för hantering av ingående moms är felaktig då
fördelning mellan de olika systemen inte sker baserat på verksamhet utan
enligt en schablon.  

Rekommendation
Mot bakgrund av ovan rekommenderar Deloitte att Borås Stads rutiner 
kompletteras med styrdokument för att säkerställa en korrekt 
momshantering i hela Borås Stad.

Deloitte identifierar att det, mot bakgrund av avsaknad av tydliga rutiner 
historiskt, kan finnas ett behov av att se över Borås Stads 
verksamhetsområden och identifiera de frågor inom respektive område 
som skulle kunna innebära komplexa momsfrågor. Vidare rekommenderar 
vi, baserat på en sådan genomgång, att Borås Stad utarbetar ovan nämnda 
styrdokument. 

Deloitte rekommenderar att hänvisningar till Skatteverkets hemsida för 
vägledning i momsfrågor undviks. Istället rekommenderar Deloitte att 
Borås Stad implementerar en rutin som möjliggör att de frågor som 
uppstår utreds i den utsträckning som omständigheterna i det enskilda 
fallet kräver, exempelvis genom att Redovisningsservice tar över ansvaret 
för detta, i syfte att säkerställa en korrekt momshantering. Även om 
Skatteverkets hemsida är pedagogiskt uppbyggd, informationen som finns 
tillgänglig via hemsidan är uppdaterad och, som utgångspunkt, motsvarar 
gällande rätt vill vi poängtera att momslagstiftningen är väldigt komplex 
och ofta svårnavigerad, något som även påpekas i Borås Stads dokument 
”Instruktion kring Moms”. Vidare ska det beaktas att på grund av den 
blandade verksamhet som kommuner bedriver är det inte alltid så att 
informationen som finns tillgänglig på Skatteverkets hemsida är direkt 
applicerbar på kommunens verksamhet. 
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4.4.2 Bedömning av och rekommendationer kring rutiner

4. Resultat av granskningen

Det är även Deloittes rekommendation att Borås Stad inför en rutin där den 
ingående momsen vid kontering, beroende på om inköpet är hänförligt till 
Borås Stads momspliktiga eller icke momspliktiga verksamhet, hänförs till 
antingen det allmänna momssystemet eller kommunkontosystemet. Om en 
allokering inte kan göras rekommenderar Deloitte att en fördelning görs 
enligt skälig grund. 

Fördelningsnyckeln bör beräknas utifrån Borås Stads momspliktiga 
omsättning i förhållande till den totala omsättningen. Vidare 
rekommenderar Deloitte att fördelningsnyckeln kontrolleras i slutet av 
varje redovisningsår för att säkerställa att den tillämpade 
fördelningsnyckeln svarar mot Borås Stads faktiska verksamhet.
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Granskning av Borås Stads hantering 
av moms
Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört 
en fördjupad granskning av Borås Stads momsrutiner. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma 
om Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll 
avseende momshantering är tillräcklig och om hanteringen 
sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Granskningens sammanfattande bedömning är att 
Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte har en 
fullt ut tillräcklig intern kontroll avseende den löpande 
momshanteringen.

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen  
är följande:

• Granskningen visar att Borås Stad inte fullt ut 
säkerställer att redovisningen av ingående och ut-
gående moms blir korrekt. Det finns brister i hur 
Borås Stad allokerar den ingående momsen till 
kommunens momspliktiga respektive icke moms-
pliktiga verksamhet, vilket påverkar kommunens 
möjligheter att redovisa moms korrekt gentemot 
Skatteverket.

• Kommunstyrelsen inte har en fullt ut tillräcklig 
intern kontroll avseende momshanteringen.

• I vissa nämnder råder det en osäkerhet kring vilka 
av kommunens tillhandahållanden som är moms-
pliktiga och vilka som utgör myndighetsutövning 
(icke momspliktig verksamhet). Berörda nämnder 
kan därför inte anses fullt ut säkerställa en tillräcklig 
intern kontroll avseende momshanteringen.

• Nämndernas beräkningsunderlag för ombokning till 
affärsmoms är inte ändamålsenlig. Granskningen 
har identifierat en felaktig tillämpning av fördel-
ningsnycklar som baserats på varje nämnds externa 
omsättning, vilka tillämpats vid beräkningen av 
underlaget för ombokning till affärsmoms.

• Det finns viss kontroll av att momsredovisningar 
upprättas av personer med god kompetens inom 
momsområdet. Borås Stad har dock inte fullt 
ut säkerställt att kompetensen bibehålls inom 
kommunen, då det saknas klara rutinbeskrivningar 
avseende hur momsredovisningen ska hanteras. 
Detta lämnar kommunen sårbar vid bortfall av 
personalstyrkan på grund av plötslig frånvaro 
såsom sjukskrivning eller liknande.

• Borås Stad har god kännedom om de avdragsbe-
gränsningsregler som finns i Mervärdesskattelag 
(1994:200) avseende stadigvarande bostad, inköp 
av bilar samt representation. Information om dessa 
regler finns tillgänglig för samtliga medarbetare. 

Det saknas emellertid en intern kontroll gällande 
hur reglerna efterlevs och hanteras i momsredo-
visningssammanhang.

Avdragsbegränsningar för ingående moms hanteras 
överlag på ett ändamålsenligt sätt. Emellertid 
noteras att för fakturor som avser konferenspaket 
och efterföljande middagar finns det anledning att 
se över den nuvarande hanteringen för att säker-
ställa att all ingående moms är avdragsgill såsom 
del av en konferens, och att ingen del skulle kunna 
aktualisera avdragsbegränsningar för representa-
tionskostnader.

• Det saknas tydliga och dokumenterade rutinbe-
skrivningar kring hanteringen och redovisningen 
av moms inom olika verksamheter/områden. 
Det noteras dock att det finns tydliga rutinbe-
skrivningar för utställande av kundfakturor.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och granskade nämnder.

• Att en rutin tas fram där den ingående momsen 
vid kontering, beroende på om inköpet är hän-
förligt till Borås Stads momspliktiga eller icke 
momspliktiga verksamhet, hänförs till antingen 
den momspliktiga verksamheten eller till den icke-
momspliktiga verksamheten.

• Att en rutin för kontroll av fakturaunderlag, likt 
den som tillämpas på Fritids- och Folkhälsoför-
valtningen/Kulturförvaltningen implementeras 
på alla förvaltningar. Rutinen bör utformas på 
ett sätt som säkerställer att utställande av kund-
fakturor sker mot bakgrund av korrekt utformat 
underlag.

• Att rutiner för hur tillhandahållanden till de 
kommunala bolagen prissätts införs.

• Att upprätta en rutin för momsrapportering som 
grundar sig på Mervärdesskattelagens föreskrifter.

• Att rutinerna kompletteras med styrdokument för 
att säkerställa en korrekt momshantering i hela 
Borås Stad.

• Att en rutin upprättas som möjliggör för de an-
svariga på Redovisningsservice att säkerställa att 
alla frågor besvaras på ett korrekt och erforderligt 
sätt, samt för det fall att frågan skulle vara relevant 
för flera nämnder, följer upp med respektive 
nämnd för att kontrollera nuvarande hantering 
och informera om korrekt hantering.

• Att se över den interna hanteringen av moms på 
fakturor avseende representation för att säkerställa 
att den nuvarande hanteringen är korrekt.

• Att överväga en grundlig genomgång av tidigare 
redovisningsperioder i syfte att säkerställa en korrekt 
redovisning och rapportering till Skatteverket.
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Yttrande över remiss- Reglemente för 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen men att det nya 

uppdraget omformuleras. 

Ärendet i sin helhet 

Under syftet med nämndens verksamhet har en eller två meningar lagts till som 

är tänkt ska fånga essensen av nämndens uppdrag. Detta är en nyhet som inte 

tidigare funnits i reglementena och föreslås nu införas för att tydliggöra 

nämndens syfte och varför nämnden skapats. 

Nämndens nya uppdrag behöver omformuleras då det inte omfattar telefoni. 

Ny formulering: samordna, initiera upphandling av och avtala om all 

datakommunikation 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten Syfte med nämndens verksamhet - ny rubrik 
 
Lokalförsörjningsnämnden skall Syftet med nämndens verksamhet är att kostnadseffektivt och 
med hög kvalitet, en kostnadseffektivt förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till 
att Borås Stad har kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god 
tillgänglighet. (meningen kan misstolkas därav omformulering) ny inledande portalparagraf 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag Nämndens uppdrag och ansvar - ny rubrik 
Nämnden ska: 
• Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och 

anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för 
den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ 
vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, 
rekreation och tävlingsverksamhet 

• Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt 
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om 
anslag för byggnationens genomförande 

• Lokalförsörjningsnämnden har ansvara för beredning beredningsansvaret till 
Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de 
verksamhetsfastigheter och anläggningar nämnden förvaltar 

 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat, åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden att särskilt ansvara för att; 
 
• pröva Borås Stads nämnders och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 

kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som 
är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med inve-
steringar( Nämnden hanterar inte bolagens lokal-och anläggningsbehov) 

• i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och 
anläggningar för kommunal verksamhet 
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• hyra ut kommunens fasta egendom i den mån detta inte särskilt ankommer på annan  
• evakuera och sanera Borås Stads verksamhetsfastigheter  
• besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken 
• företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar 
• inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa 

avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess 
rätt  
• samordna, initiera upphandling av och avtala om all tele- och datakommunikation 

(uppdraget är nytt för Lokalförsörjningsnämnden låg tidigare på Kommunstyrelsen) 
• efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ 

bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt 
hyres- och investeringsberäkningar (Ingår i nämndens uppdrag) 

• inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla 
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag (ingår i 
nämndens uppdrag, är inte en reglementsfråga) 

• ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad 
• andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för 

godkännande (inte en reglementsfråga, ska regleras i hyreskontrakt eller liknande) 
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Yttrande över remiss- Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen. 

Ärendet i sin helhet 

LFN ställer sig positiv till en hopslagning av reglementen och idén att alla 

nämnder inom Borås Stad ska utgå från samma gemensamma riktlinjer. Ett 

gemensamt reglemente möjliggör att förtroendevalda kan utföra sitt uppdrag 

med likartade förutsättningar och att tillämpningen likställs ur ett 

koncernperspektiv. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss- Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad 

 
Fastställd av Kommunfullmäktige: xxxx-xx-xx 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 

 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

 
§ 1 Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 

 
Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid 
behov. Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och 
förankra visionen. Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad 
och på sätt som stöder visionen. 

 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet. 

 
Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö. 

 

Uppgifter 
 
 
§ 2 Uppdrag och verksamhet 

 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden, samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  

 
§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 

 
§ 4 Personalansvar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet som 
lyder under Kommunstyrelsen. 

 
 
§ 5 Personuppgifter, allmänna handlingar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 

 
 
§ 6 Delegering från Kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan Kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för 
kommunen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse 
vid myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 

 
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 

inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 
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Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
 
§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

 
 
§ 8 Information, samråd och samordning 

 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. 

 
§ 9 E-petition 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en två gånger per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. (nytt redovisningsintervall, beslut KF februari 2023) 

 

Arbetsformer 
 
§ 10 Tidpunkt för sammanträden 

 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
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hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 
 
§ 11 Kallelse 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 

 
 
§ 12 Offentliga sammanträden 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 
 
§ 13 Sammanträden på distans 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 
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§ 14 Närvarorätt 

 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 
 
§ 15 Sammansättning 

 
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten, 
majoriteten. 
Majoriteten Minoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.(Ändring i och med ny mandatperiod, se 
partiöverläggningarna.) 

 
 
§ 16 Ordföranden 

 
Det åligger ordföranden att 

 
3. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
4. kalla till sammanträde 
5. kalla ersättare, 
6. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
7. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
8. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
§ 17 Vice ordförandena 

 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
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§ 18 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 

  Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas uppgifter. 
 
§ 19 Förhinder 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 

 
§ 20 Ledamöter/ersättares tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
 
§ 21 Justering av protokoll 

 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 

Övrigt 
 
 
§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 
§ 23Författningssamling 

 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 
§ 24 Delgivningsmottagare 

 
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
§ 25 Undertecknande av handlingar 

 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-21 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00087 1.1.3.0 
 

  

 

Beslut om förlorad arbetsinkomst konferens 

Funktionshinderspolitik i Boråsregionen  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att ersättning för förlorad arbetsinkomst 

betalas ut vid deltagande på konferens Funktionshinderspolitik i Boråsregionen 

2023-03-15. 

Ärendet i sin helhet 

Beslut om ersättning för förlorad arbetsinkomst avseende konferens 

Funktionshinderspolitik i Boråsregionen 2023-03-15. 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Antagande av entreprenör ombyggnad av 

takkonstruktion på Simarenan 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende ombyggnad 
av takkonstruktion på Simarenan anta xxxxxxxxxxxx med lägsta anbud på 
xxxxxxxxxxx kr.        
 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningens Drift- och förvaltningsavdelning har enligt 
förfarandet enstegsupphandling genom inbjudan i annons på Tendsign.com 
samt Borås Stads upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör 
avseende ombyggnad av takkonstruktion på Simarenan 
Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2023-02-07 och 
har granskats enligt gransknings - PM 2023-02-09.               

 

Beslutsunderlag 

1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Tilldelningsbeslut 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Jonasson 
Handläggare 
033 357565 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-21 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00039 2.6.3.2 
 

  

 

Tandkliniken rivning 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kommunstyrelsen 

godkänner, att besluta om rivning av bostadshus belägen på fastigheten 

Sandared 1:220, på adress Rullstensvägen 4.  

Ärendet i sin helhet 

Huset har varit uthyrt till Folktandvården Västra Götalands Regionen som 

bedrivit tandklinik. Fastigheten är tomställd efter att mikrobiell påväxt  

uppdagades vid utredning av RISE. För att fastigheten ska kunna brukas igen 

måste en omfattande sanering av hela fastigheten ske.  

Lokalförsörjningsförvaltningen föreslår, mot ovan bakgrund, att fastigheten 

rivs. Det går inte att motivera kostnaden för sanering. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, bilder på fastigheten  

2. Bilaga 2, kartunderlag 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1, bilder 

 

 

 

 



 

 



Bilaga 2, kartunderlag 
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Villkorsändring Backvägen 3 i Fristad  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund: 

2023-01-27 blev Borås Stad som hyresgäst uppsagda för nya villkor av 

hyresvärden som är L2 Hedagården 1:73 AB. Nuvarande hyresavtal är från 

2014. 

 

Verksamhetsbeskrivning: 

Korttidsboende inom BmSS, Bostad med särskild service, för Sociala 

omsorgsnämnden. Verksamheten har idag inga tankar på att lämna eller ersätta 

detta objekt.  

 

Konsekvensanalys:  

Om inget nytt hyresavtal tecknas måste verksamheten avflytta från ytorna senast 

2023-12-31. Något nytt objekt finns inte att tillgå inom denna tidsram. 

 

Brandskyddsåtgärder är åtgärdade efter SÄRF tillsyn för objektet där 

boendesprinkler är en av åtgärderna. 

 

Beslut: 

Lokalförsörjningsnämndens beslut gäller för att teckna hyresavtal för en yta på 

543 kvm, årshyra: 1 248 900 kr samt avtalstid 10 år.  

 

Intäkter genom schablonhyra (nivå 2023) från Sociala omsorgsnämnden är 

717 313 kr per år med ett betalningsansvar 50 % av avtalstiden.  

 

Se mer i beslutsunderlag 1. Summering av avtalsförslag.  

Beslutsunderlag 

1. Avtalssammanställning 

2. Karta 
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3. Fasadbild 

Samverkan 

Samverkan har skett mellan tjänstepersoner inom 

Lokalförsörjningsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Nämndärende 2023-03-21

Summering av nytt hyresavtal - Lokalförsörjningsnämnden

Objekt Nuvarande hyresavtal Nytt hyresavtal

Fastighet L2 Hedagården 1:73 L2 Hedagården 1:73

Adress Backvägen 3 Backvägen 3

Hyresvärd L2 Hedagården 1:73 AB L2 Hedagården 1:73 AB

Yta 543 kvm 543 kvm

Hyra per år 736 340 kr 1 248 900 kr

Index 60% 100%

Avtalstid Upphör 2023-12-31 2024-01-01 10 år, 3 års förlängning

Moms Exklusive Exklusive

Drifttillägg 0 kr 58 000 kr/år

Klass Standard Standard

Schablonhyra 1 321 kr/kvm 1 321 kr/kvm 2023 år nivå

Yta 543 kvm 543 kvm

Årshyra 717 313 kr 717 313 kr

Hyra Sociala omsorgsnämnden
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