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§ 57 Dnr SON 2022-000151.1.3.1 

Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden har tagit del av rapporten Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad 2022 från Stadsrevisionen och beslutar att lämna 
följande synpunkt:       

Sociala omsorgsnämnden föreslår att kostnader som enbart fördelas utifrån en 
fördelningsnyckel och där nämnden inte har någon påverkansmöjlighet på 
kostnadens storlek istället bör finansieras med ett kommunbidrag till utföraren. 

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

Den sammanfattande bedömningen från Stadsrevisionen visar bland annat 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. Det genomför inte konsekvensanalyser när nya centralt 
tillkommande kostnader införs.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår att kostnader som enbart fördelas utifrån en 
fördelningsnyckel och där nämnden inte har någon påverkansmöjlighet på 
kostnadens storlek istället bör finansieras med ett kommunbidrag till utföraren. 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport: Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 2022 
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Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden har tagit del av rapporten Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad 2022 från Stadsrevisionen och beslutar att lämna 
följande synpunkt:       

Sociala omsorgsnämnden föreslår att kostnader som enbart fördelas utifrån en 
fördelningsnyckel och där nämnden inte har någon påverkansmöjlighet på 
kostnadens storlek istället bör finansieras med ett kommunbidrag till utföraren. 

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

Den sammanfattande bedömningen från Stadsrevisionen visar bland annat 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. Det genomför inte konsekvensanalyser när nya centralt 
tillkommande kostnader införs.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår att kostnader som enbart fördelas utifrån en 
fördelningsnyckel och där nämnden inte har någon påverkansmöjlighet på 
kostnadens storlek istället bör finansieras med ett kommunbidrag till utföraren. 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport: Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 2022 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
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