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§ 150 

Svar på revisionsrapport Centralt tillkommande kostnader 

Ärendenummer: 2022-41 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner svaret och översänder det till Stadsrevisionen.   

Ärendebeskrivning 
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. 

Samhällsbyggnadsnämnden debiterar förvaltningarna inom Borås Stad en årlig kostnad om ca 1 700 
tkr för IntraMap samt ca 53 tkr till deltagande förvaltningar för kostnader kopplade till 
Projektstudion. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom 
området inte bedöms vara ändamålsenlig då formella beslut om fördelning av kostnader saknas från 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. Inte heller 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente innehåller information om hantering av centralt 
tillkommande kostnader. 

Planerade åtgärder 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att fatta beslut om debitering av kostnader för IntraMap till 
övriga förvaltningar för 2022, liknande fördelningen från tidigare år. Inom kort kommer systemet 
bytas ut, till ett annat så kallat webbGIS, och i samband med det behöver även finansieringen för 
kommande år ses över då kostnaden kommer att förändras. Eftersom informationen som hämtas ur 
systemet efterfrågas och används av övriga förvaltningar ser nämnden framöver gärna en 
finansiering genom kommunbidrag istället för interna debiteringar.  

Kostnaden för Projektstudion, som består av lokalhyra och eventuella inköp, fördelas till de fem 
nämnder som deltar i arbetssättet. Strategiska gruppen har gemensamt beslutat om hanteringen av 
kostnaderna. Nämnden för samtal med Stadsrevisionen kring hur detta på bästa sätt ska hanteras.  

Nämnden ser positivt på att utredningen har gjorts och efterfrågar en central genomlysning samt att 
riktlinjer upprättas för hur dessa kostnader på bästa sätt ska hanteras. Reglementet för nämndens 
hantering förändras där efter vid behov. 

Beslutsunderlag 
Missiv  

Rapport Centralt tillkommande kostnader 
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