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§ 66 Dnr GVUN 2022-000371.1.3.1 

Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och 
översänder detsamma till Stadsrevisionen.  Det föreligger inget behov för 
nämnden att redovisa åtgärder med anledning av revisionens bedömningar. 
Nämnden väljer dock att skicka med några synpunkter.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring centralt tillkommande 
kostnader inom Borås Stad. Det är framförallt Servicenämnden och 
Kommunstyrelsen som fördelar kostnader på andra nämnder. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har med anledning av revisionens bedömningar inga 
åtgärder att redovisa, men har följande synpunkter att skicka med. 

Rådande praxis att fördela kostnader för tjänster mellan nämnder saknar viktiga 
delar som incitament och regleringar för att upprätthålla en god samordning, 
transparens, förutsägbarhet och effektivisering för nämnderna som blir 
debiterade dessa centralt tillkommande kostnader. Dessutom saknas det 
regleringar för att det ska göras konsekvensbeskrivningar/nyttoanalyser innan 
beslut om eventuellt införande av nya tjänster. Nämnden ser fram emot 
Kommunfullmäktiges vidare hantering i frågan. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader 
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Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och 

översänder detsamma till Stadsrevisionen.  Det föreligger inget behov för 

nämnden att redovisa åtgärder med anledning av revisionens bedömningar. 

Nämnden väljer dock att skicka med några synpunkter.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring centralt tillkommande 

kostnader inom Borås Stad. Det är framförallt Servicenämnden och Kommun-

styrelsen som fördelar kostnader på andra nämnder. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har med anledning av revisionens bedömningar inga 

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

Rådande praxis att fördela kostnader för tjänster mellan nämnder saknar viktiga 

delar som incitament och regleringar för att upprätthålla en god samordning, 

transparens, förutsägbarhet och effektivisering för nämnderna som blir 

debiterade dessa centralt tillkommande kostnader. Dessutom saknas det 

regleringar för att det ska göras konsekvensbeskrivningar/nyttoanalyser innan 

beslut om eventuellt införande av nya tjänster. Nämnden ser fram emot 

Kommunfullmäktiges vidare hantering i frågan.              

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport, Centralt tillkommande kostnader 

2. Missiv, Centralt tillkommande kostnader                                

Samverkan 

FSG 2022-04-20 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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