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§ 53 Dnr LFN 2022-000271.1.2.0 

Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stad  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att insända nedanstående svar avseende 
rapport – Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom de flesta kommuner avsätts en del av resurserna till administration till 
stöd för kärnverksamheten. Hit räknas ofta olika administrativa uppgifter för att 
stödja kärnverksamheten till exempel ifråga om ekonomi-, personal- och 
juridiska frågor. Borås Stad har en del gemensamma centrala kostnader som är 
fördelade på alla nämnder beroende på nämndens storlek. Det finns ingen 
möjlighet att påverka kostnaderna utan de är direktdebiterade i 
ekonomisystemet.  

Granskningens syfte är att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som 
finns fördelade till nämnder/förvaltningar och att granska om Borås Stads 
hantering är ändamålsenlig, effektiv och sker i enlighet med kommunallagen. 

Lokalförsörjningsnämnden anser att de centralt tillkommande kostnaderna 
avser nödvändiga tjänster och att det är rationellt att administrera och finansiera 
dessa på ett centraliserat sätt. I vissa fall skapas dock en ökad administration då 
vissa kostnader behöver fördelas vidare inom nämndens verksamhet. I 
dagsläget saknas också en tydlighet och förutsägbarhet vilket försvårar budget- 
och prognosarbete. Nämnden ser därför positivt på att ett analysarbete 
genomförs för att undersöka möjligheten till ett system som ger bättre 
förutsättningar för god ekonomisk kontroll. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 

2. Revisionsrapport – Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 

3. Rapportsammandrag Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 
    Borås Stad 
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Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 

Borås Stad  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att insända nedanstående svar avseende 

rapport – Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Ärendet i sin helhet 

Inom de flesta kommuner avsätts en del av resurserna till administration till 

stöd för kärnverksamheten. Hit räknas ofta olika administrativa uppgifter för att 

stödja kärnverksamheten till exempel ifråga om ekonomi-, personal- och 

juridiska frågor. Borås Stad har en del gemensamma centrala kostnader som är 

fördelade på alla nämnder beroende på nämndens storlek. Det finns ingen 

möjlighet att påverka kostnaderna utan de är direktdebiterade i 

ekonomisystemet.  

 

Granskningens syfte är att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som 

finns fördelade till nämnder/förvaltningar och att granska om Borås Stads 

hantering är ändamålsenlig, effektiv och sker i enlighet med kommunallagen. 

 

Lokalförsörjningsnämnden anser att de centralt tillkommande kostnaderna 

avser nödvändiga tjänster och att det är rationellt att administrera och finansiera 

dessa på ett centraliserat sätt. I vissa fall skapas dock en ökad administration då 

vissa kostnader behöver fördelas vidare inom nämndens verksamhet. I 

dagsläget saknas också en tydlighet och förutsägbarhet vilket försvårar budget- 

och prognosarbete. Nämnden ser därför positivt på att ett analysarbete 

genomförs för att undersöka möjligheten till ett system som ger bättre 

förutsättningar för god ekonomisk kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 

2. Revisionsrapport – Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 

3. Rapportsammandrag Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 

Borås Stad  
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Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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