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KS2015/371

Svar på motion om konto för kostnader för anlitade konsulter
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet
Bollebygds kommun följer den normalkontoplan, KommunBas -13 som rekommenderas av
Sveriges Kommuner och Landsting och som även ligger till grund för insamling av statistik. Det
kontot som ska användas för köp av konsulter benämns 745, eller som i Bollebygd 7450.
Definitionen är:
Här avses specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser
som inte är anställda hos kommunen. På detta konto redovisas kostnader för arvoden till konsulter för rådgivning
och utredningar avseende tekniska och administrativa frågor, rekryteringstjänster, m.m. En konsult är en
rådgivande specialist inom ett visst område, vanligen på kvalificerad nivå.
Bedömningen är att kommunen följer denna definition i sin bokföring. Under 2015 bokfördes på
driftbudgeten totalt 5,2 mnkr på kontot 7450, konsulter. Inom IT-verksamheten 1,6 mnkr
avseende övertagandet från Härryda samt arbetet gällande ny IT-plattform. Arbetet inför
Sverigeförhandlingen 0,6 mnkr, revisionstjänster 0,4 mnkr, grupphandledning inom IFO 0,6
mnkr, VA 0,2 mnkr, Avfall 0,2 mnkr, tolktjänster 0,2 mnkr ,energirådgivning 0,2 mnkr samt ett
antal mindre uppdrag.
Ca 0,2 mnkr avser teaterföreställningar för elever, även om detta kan definieras som ”
specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med
specialkompetens” är denna form av aktivitet tveksam att bokföra som konsult.
På investeringsbudgeten bokfördes under 2015 5,0 mnkr på kontot 7450, Här avsågs främst
byggkonsultation i samband med den nya Bollebygdskolan samt stöd vid exploateringar av nya
bostadsområden samt gång- och cykelväg.
Som en liten kommun är behoven av samarbete och externt stöd ofta mer omfattande än i större
kommuner vilket självfallet ökar behovet av stöd från personer och organisationer utanför
kommunen. Till exempel köper Bollebygd räddningstjänst, energirådgivning,
överförmyndarverksamhet, gymnasieskola, vuxenutbildning externt. Detsamma gäller konsulter
inom viss exploateringsverksamhet, t ex geoteknik.
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Beslutsunderlag
− Svar på motion om konto för anlitade konsulter
− Motion om ett konto för kostnader för anlitade konsulter
Skickas till
Kommunstyrelsen
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