
 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-04-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00104 1.2.3.3 

  

 

Svar på revisionsrapport - Centralt tillkommande 

kostnader  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat debiteringen av centralt tillkommande kostnader: 

man konstaterar att kostnaderna uppgår till betydande belopp samt att formella 

beslut saknas. Kommunstyrelsen tar till sig synpunkterna i rapporten och dessa 

kommer att beaktas vid framtagandet av riktlinjer för beställar-

/utförarmodellen i Borås Stad.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Syftet med granskningen var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader 

som debiteras till nämnderna och granska om hanteringen är ändamålsenlig, 

effektiv 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. Principerna för 

fördelning skiljer sig åt och betalande nämnder saknar i stor utsträckning 

inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medför 

administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten 

av kostnaderna. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering 

av de centralt tillkommande kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. 

Grundskolenämndens hantering bedöms som delvis ändamålsenlig. 

Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området 

bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom området 

bedöms därutöver som otillräcklig. Stadsrevisionens bedömning är att bristerna 

inom området är så pass omfattande att hanteringen totalt sett inte kan ses som 

ändamålsenlig och effektiv. 

 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och vill lämna 

följande svar. 
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När det gäller Servicenämndens verksamhet som omfattar ca 105 mnkr av de 

totala fördelade kostnaderna på 160 mnkr är dessa tjänster rimligt att arbeta 

med centralt. Tjänsterna gemensam IT-infrastruktur, löneadministration, 

redovisningsservice och telefoni är tjänster som behövs hos alla nämnder. Att 

lägga kostnaderna centralt hos Servicenämnden och ge nämnden ett ökat 

kommunbidrag gör jämförbarheten med andra kommuner missvisande. 

Kommunstyrelsen kommer att se över hur politiska beslut, t.ex. i samband med 

budget skall fattas för att fördela gemensamma kostnader. Stadsrevisionens 

synpunkter i rapporten kommer även att beaktas vid framtagandet av riktlinjer 

för beställar-/ utförarmodellen.  

Kommunstyrelsen kommer även att överväga om vissa kostnader kan 

omfördelas från utdebitering till kommunbidrag, främst då tjänster som ligger 

hos Kommunstyrelsen. Detta görs i samband med beredningen av budgeten 

inför Kommunfullmäktiges beslut. 

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport Centralt tillkommande kostnader jämte missiv 2022-01-24 

   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se 
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