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 Miljö- och konsumentnämnden 

Svar till Stadsrevisionen om Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att skicka svar till Stadsrevisionen om 
Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Sammanfattning  
Stadsrevisionen har tillställt nämnderna en rapport om Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad och emotser svar med planerade åtgärder senast 2022-04-30. 

Miljö- och konsumentnämnden fördelar inte centralt tillkommande kostnader till 
andra nämnder inom Borås Stad.  

Miljö- och konsumentnämnden behöver fånga fördelade centralt tillkommande 
kostnader för uppföljning, för att se vad de har för konsekvenser för vårt 
kommunbidrag på sikt. Inför budget 2023 har centralt tillkommande kostnader 
identifieras i utfallet för 2021. Centralt tillkommande kostnader budgeteras 2023 på  
4-ställig kontokod och med motpartskontering, för att uppföljning ska kunna göras 
under löpande år mot budget.  

Ärendebeskrivning  
Stadsrevisionen har tillställt nämnderna en rapport om Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad och emotser svar med planerade åtgärder senast 2022-04-30. 

Miljö- och konsumentnämnden köpte tjänster från andra nämnder inom Borås Stad 
för 5,7 milj. kr under 2021, varav 4,5 milj. kr verkar vara någon form av fördelning av 
centralt tillkommande kostnader.  

Miljö- och konsumentnämnden gjorde tillsyn inom andra nämnders 
verksamhetsområden för 2,9 milj. kr under 2021. Miljö- och konsumentnämnden har 
i uppdrag från Kommunfullmäktige att bedriva tillsynsverksamhet och tillsyn har 
bedrivits på samma sätt som vi gör mot externa parter. Det finns en mindre intäkt 
från en annan nämnd, som grundar sig i ett avtal där vi säljer granskning av bygglov.  
Miljö- och konsumentnämnden fördelar inte ut centralt tillkommande kostnader på 
andra nämnder.  
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Miljö- och konsumentnämnden behöver fånga fördelade centralt tillkommande 
kostnader för uppföljning, för att se vad de har för konsekvenser för vårt 
kommunbidrag på sikt. Inför budget 2023 har centralt tillkommande kostnader 
identifieras i utfallet för 2021. Centralt tillkommande kostnader budgeteras 2023 på  
4-ställig kontokod och med motpartskontering, för att uppföljning ska kunna göras 
under löpande år mot budget.  

 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Gunnel Petersson 
vik förvaltningscontroller
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