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Sammanträdesdatum 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr VAN 2022-000241.1.3.1 

Svar på Revisionsrapport: Centralt tillkommande 
kostnader  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker revisionsrapport Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Granskningen har visat 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. Hanteringen medför 
administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten 
av kostnaderna. Det saknas även en samlad analys över kostnadernas 
utformning och omfattning. Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, 
medför risker för ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av 
kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen. 
Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande 
kostnaderna riskerar att urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.  

Vård- och äldrenämnden vill även framföra att dagens hantering innebär att 
verksamheter som finansieras med direktifierade kostnader inte omfattas av 
eventuella besparingskrav som förvaltningarna åläggs med i budgetarbetet. 
Besparingen sker därmed via förvaltningarnas anslag. Verksamheterna blir 
heller aldrig analyserade och granskade på samma sätt som om verksamheten 
varit anslagsfinansierad. 

Vård- och äldrenämnden ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering 
i frågan. 

Beslutsunderlag 

1. Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 

2. Rapport Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 
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Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2022-00024 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på Revisionsrapport: Centralt tillkommande 

kostnader  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker revisionsrapport Centralt tillkommande 

kostnader i Borås Stad. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 

fördelade på förvaltningar/nämnder. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 

kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen.  

Granskningen har visat 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. Hanteringen medför 

administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten 

av kostnaderna. Det saknas även en samlad analys över kostnadernas 

utformning och omfattning. Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, 

medför risker för ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av 

kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande 

kostnaderna riskerar att urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.  

Vård- och äldrenämnden vill även framföra att dagens hantering innebär att 

verksamheter som finansieras med direktifierade kostnader inte omfattas av 

eventuella besparingskrav som förvaltningarna åläggs med i budgetarbetet. 

Besparingen sker därmed via förvaltningarnas anslag. Verksamheterna blir 

heller aldrig analyserade och granskade på samma sätt som om verksamheten 

varit anslagsfinansierad. 

Vård- och äldrenämnden ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering 

i frågan. 

Beslutsunderlag 

1. Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 

2. Rapport Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 
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Samverkan 

Informerades vid FSG 2022-04-13 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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