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§ 44 Dnr ALN 2022-000071.1.3.1 

Svar på Revisionsrapport - Centralt tillkommande 
kostnader  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av revisionsrapport ”granskning av Centralt 
tillkommande kostnader i Borås Stad och översänder svaret till Stadsrevisionen        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 
Syftet med granskningen har varit att kartlägga vilka interna gemensamma 
kostnader som debiteras till nämnderna och granska om hanteringen är 
ändamålsenligt, effektivt och i enlighet med Kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges reglementen. Granskningen visar att de centralt 
tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp och avser en 
bred flora poster årligen.  

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

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

Arbetslivsnämnden ser positivt att det har tagits fram en granskning av centrala 
tillkommande kostnader. Arbetslivsnämndens ställningstagande är att det är bra 
att det finns central tillkommande kostnader i Borås Stad.  

Fördelar med centralt tillkommande kostnader i Borås Stad är att det finns 
kompetens på de nämnder som bedriver centralt tillkommande kostnader.  

Hur mycket varje nämnd ska betala varje år borde tydliggöras så nämnderna vet 
vilka förutsättningar de har när de gör sin budget.                 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader.                 
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Svar på Revisionsrapport - Centralt tillkommande 

kostnader  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av revisionsrapport ”granskning av Centralt 

tillkommande kostnader i Borås Stad och översänder svaret till Stadsrevisionen        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Syftet med granskningen har varit att kartlägga vilka interna gemensamma 

kostnader som debiteras till nämnderna och granska om hanteringen är 

ändamålsenligt, effektivt och i enlighet med Kommunallagen och 

Kommunfullmäktiges reglementen. Granskningen visar att de centralt 

tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp och avser en 

bred flora poster årligen.  

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för 

ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas 

från nämndernas grunduppdrag årligen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag 

anges årligen i Borås Stads budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala 

att de centralt tillkommande kostnaderna riskeras att urholka 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Arbetslivsnämnden ser positivt att det har tagits fram en granskning av centrala 

tillkommande kostnader. Arbetslivsnämndens ställningstagande är att det är bra 

att det finns central tillkommande kostnader i Borås Stad.  

Fördelar med centralt tillkommande kostnader i Borås Stad är att det finns 

kompetens på de nämnder som bedriver centralt tillkommande kostnader.  

Hur mycket varje nämnd ska betala varje år borde tydliggöras så nämnderna vet 

vilka förutsättningar de har när de gör sin budget.                 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader. 
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Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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