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Grundskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr GRN 2022-00013 3.5.0.1 

Svar på revisionsrapport - Centralt tillkommande 
kostnader  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker revisionsrapport centralt tillkommande 
kostnader.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 
fördelade på förvaltningar/nämnder. 

Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är 
ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges reglementen.  

Beslutsunderlag 

1. Rapport centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.. 

2. Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.  
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Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2022-00013 3.5.0.1 
 

  

 

Svar på revisionsrapporten - Centralt tillkommande 

kostnader  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker revisionsrapport centralt tillkommande 

kostnader.                     

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 

fördelade på förvaltningar/nämnder. 

Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är 

ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen och 

Kommunfullmäktiges reglementen.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring centralt tillkommande 

kostnader inom Borås Stad. Det är framförallt Servicenämnden och 

Kommunstyrelsen som fördelar kostnader på andra nämnder. 

Grundskolenämnden har med anledning av revisionens bedömningar inga 

åtgärder att redovisa, men har följande synpunkter att skicka med. 

Dagens förhållningssätt att fördela kostnader för tjänster mellan nämnder 

saknar  incitament och regleringar för att upprätthålla en god samordning, 

transparens, förutsägbarhet och effektivisering för nämnderna. Det saknas även 

reglering för hur konsekvensbeskrivningar/nyttoanalyser skall göras innan 

beslut om eventuellt införande av nya tjänster. Grundskolenämnden tillstyrker 

revisionsrapporten och ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering i 

frågan. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport centralt tillkommande kostnader i Borås Stad.. 

2. Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen.  

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Hayne Hedin 

T.f. Förvaltningschef 
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