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§ 32 Dnr SN 2022–00014 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stad  

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden delar granskarnas slutsatser i de delar som berör nämndens del 
av centralt tillkommande kostnader, med de tillägg som skrivits i texten nedan.  

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en granskningsrapport från Borås Stads Stadsrevision 
gällande centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 
fördelade på förvaltningar/nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma 
om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning gällande Servicenämnden är att 
hantering av de centralt tillkommande kostnaderna till största delen är 
ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet 
med de reglementen som gäller för nämnden. 

Nämndens uppfattning är att så sker och vill även tillägga att en alltför 
detaljerad skrivning riskerar att minska både nämnden och 
kommunfullmäktiges flexibilitet gällande de uppdrag som ges åt 
Servicenämnden.  

I samband med förvaltningsremissen angående översyn av samtliga 
nämndreglementen i och med ny mandatperiod, kommer Servicenämnden att 
behandla frågan. Dessutom kommer frågan lyftas upp vid ”plupp-samtal”.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 
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Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stad  

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden delar granskarnas slutsatser i de delar som berör nämndens del 
av centralt tillkommande kostnader, med de tillägg som skrivits i texten nedan.         

Ärendet i sin helhet 
Det har inkommit en granskningsrapport från Borås Stads Stadsrevision 
gällande centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 

Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 
fördelade på förvaltningar/nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma 
om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning gällande Servicenämnden är att 
hantering av de centralt tillkommande kostnaderna till största delen är 
ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet 
med de reglementen som gäller för nämnden. 

Nämndens uppfattning är att så sker och vill även tillägga att en alltför 
detaljerad skrivning riskerar att minska både nämnden och 
kommunfullmäktiges flexibilitet gällande de uppdrag som ges åt 
Servicenämnden.  

I samband med förvaltningsremissen angående översyn av samtliga 
nämndreglementen i och med ny mandatperiod, kommer Servicenämnden att 
behandla frågan. Dessutom kommer frågan lyftas upp vid ”plupp-samtal”.               

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss centralt tillkommande kostnader i Borås Stad                               

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
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Micael Svensson 
Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 
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