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Årsrapport 2019

Boris Preijde    Andreas Ekelund

Ordförande    Revisionschef

Inledning
Denna årsrapport är det sammanfattade dokumentet över Stadsrevisionens granskning av 2019 års 
verksamhet i Borås Stad. Revisionen har genomförts av Första och Andra revisorsgrupperna och av 
lekmannarevisorerna med sakkunnigt biträde från Revisionskontoret. Upphandlade konsulter har 
använts i viss utsträckning. Granskningen har utförts i enlighet med lagstiftning, God Revisionssed, 
revisionsreglemente, upprättade revisionsplaner och granskningsplaner. Granskningar som resul-
terat i separata rapporter har avrapporterats löpande under året till berörda nämnder/styrelser och 
Kommunfullmäktige. 

Revisorerna ska lämna revisionsberättelser som underlag för ansvarsprövningen i Kommunfullmäktige. 
Separata revisionsberättelser för varje nämnd och för Kommunstyrelsen är bilagda denna årsrapport. 
När det gäller de kommunala bolagen sammanfattas lekmannarevisorernas granskning i årsrapporten 
och lekmannarevisorernas granskningsrapporter biläggs. Revisionsberättelserna för bolagen från de 
ansvarsprövande revisorerna biläggs bolagens årsredovisningar.

Enskilda revisionsrapporter kan laddas ner från Stadsrevisionens hemsida eller beställas från 
Revisionskontoret.

STADSREVISIONEN



STADSREVISIONEN
– medborgarnas förlängda arm
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Utgångspunkter för 
granskningen
Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges instru-
ment för att kontrollera att kommunala beslut och 
aktuell lagstiftning följs. Granskningen ska sam-
tidigt främja en effektiv och ändamålsenlig kom-
munal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. 

Stadsrevisionens granskning tar sin utgångs-
punkt i en årlig risk- och väsentlighetsanalys. 
Med analysen som grund formulerar Första och 
Andra revisorsgrupperna revisionsplaner för 
revisionsåret. Revisionsplanerna är styrande för 
granskningsinsatserna, men oförutsedda händel-
ser kan föranleda specifika granskningsinsatser 
och anpassning av planerna. 

Revisionskritik ska framgå av revisionsberättel-
sen, och berörd nämnd/styrelse ska ges möjlighet 
att bemöta kritiken. Revisionskritik ska enligt 
lagstiftningen och God revisionssed riktas som 
en anmärkning, med eller utan tillstyrkande av 
ansvarsfrihet. Stadsrevisionen redovisar även 
iakttagelser och bedömningar som inte föranle-
der formell revisionskritik enligt lagstiftning och 
God revisionssed, men som bör leda till åtgär-
der på olika områden. Om utvecklingsprocesser 
är initierade uppmärksammas åtgärderna, och 
utvecklingen följs i avvaktan på uppföljningsbara 
resultat. 

Nämndernas verksamhet, ekonomiska resultat 
och interna kontroll granskas löpande under revi-
sionsåret. Efter avslutat verksamhetsår genomför 
Stadsrevisionen en översiktlig granskning av 
Kommunstyrelsens och nämndernas årsredo-
visningar. Stadsrevisionen granskar även Borås 
Stads årsredovisning. Från och med år 2014 
innefattar Kommunfullmäktiges budget vision 
2025 och de strategiska målområdenas indika-
torer med målvärden. 

Stadsrevisionens granskning bygger på avvikel-
ser, det vill säga för bedömningarna granskas i 
vilka avseenden verksamheten i nämnder och 
Kommunstyrelse inte har skötts på ett ändamål-
senligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om 
man inte har uppnått målvärden, respektive om 
uppdrag inte har genomförts. 

Vi bedömer ett inte helt uppnått målvärde som ej 
uppnått, och ett inte fullt ut genomfört upp drag 
som ej genomfört. Nämnderna och Kommun-
styrelsen redovisar i många fall att de uppnått 
målvärden till en viss andel, och att ett uppdrag 
till en del är genomfört. Detta är ur revisionell 
synvinkel svårhanterlig information när bedöm-
ningarna av delvis uppnådda mål och uppdrag 
inte alltid är belagda och det inte går att avgöra 
hur trovärdig informationen/bedömningen är.

Den grundläggande granskningen tillsam-
mans med granskningen av årsredovisningarna 
och särskilda rapporter från den fördjupade 
granskningen enligt granskningsplanerna, 
ligger till grund för revisorernas rapportering 
i revisionsredogörelser och för upprättande av 
revisionsberättelser till Kommunfullmäktige 
inför ansvarsprövningen. Fördjupade gransk-
ningar presenteras löpande under året för 
Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen redovisar granskningsresultat 
från fördjupade granskningar i revisionsrap-
porter och kortrapporter. Längre revisionsrap-
porter sammanfattas i rapportsammandrag. I 
förekommande fall kan resultatet från gransk-
ningar rapporteras enbart till förvaltnings- eller 
bolagsledningar. 

• Rapporter tillställs granskade nämnder 
och styrelser för åtgärder, alternativt för 
kännedom. I missivbrev framgår reviso-
rernas bedömningar och datum  
för förväntat svar. 

• Revisionsrapporter, kortrapporter 
och rapportsammandrag sänds till 
Kommunfullmäktiges presidium. 

• Rapportsammandrag och kortrapporter 
distribueras till Kommunfullmäktiges 
ledamöter.

• En sammanfattande revisionsredogörelse 
med revisionsberättelse tillställs samtliga 
nämnder och Kommunstyrelsen.
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• All granskning som har genomförts 
under året sammanfattas i Stads-
revisionens årsrapport. Till årsrapporten 
billäggs revisionsredogörelser och gransk-
ningsrapporter för lekmannarevisionen.

• Revisionsrapporter, rapportsamman-
drag, kortrapporter och årsrapporten 
publiceras på Stadsrevisionens hemsida, 
liksom inkomna svar från nämnder  
och styrelser.

Lekmannarevisorn i ett kommunalt bolag ska 
– i den omfattning som följer av god revisions-
sed – granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
syn punkt tillfredsställande sätt samt om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen 
av nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag 
har därför i grunden samma utgångspunkt med 
den skillnaden att lekmannarevisorernas gransk-
ning inte ligger till grund för ansvarsprövning. 
Lekmannarevisorerna redovisar sin granskning i 
en granskningsredogörelse och i förekommande 
fall i separata revisionsrapporter för fördjupade 
granskningar. Redogörelser och rapporter till-
ställs styrelsen för respektive bolag, och lekman-
narevisorn upprättar en granskningsrapport som 
biläggs bolagets årsredovisning. 

I årsrapporten redovisas sammanfattande resul-
tat av årets lekmannarevision av de kommunala 
bolagen, och granskningsrapporterna biläggs. 
Resultaten av den lagstadgade, ansvarsprövande 
räkenskapsrevisionen framgår i revisionsberät-
telse som biläggs respektive bolags årsredovisning. 

Nämndbesök
Stadsrevisionen är angelägen om att informera 
om revisionens uppgifter och roll och att upprätt-
hålla en bra dialog med nämnder och styrelser 
för att få till stånd förbättringar med utgångs-
punkt från iakttagelserna. Revisorsgrupperna 
genomför nämndbesök vid samtliga nämnder 
under mandatperioden. Vi dessa möten träffar 
respektive revisorsgrupp och bevakningsansvarig 
yrkesrevisor hela nämnden och förvaltningsche-
fen. Syftet med besöken är att informera om revi-
sionens uppgifter och roll och nämndledamöters 
ansvar. I enlighet med beslut i revisorsgrupperna 
har samtliga nämnder besökts under 2019.

Styrelsebesök
I likhet med förhållandena för nämnderna har 
lekmannarevisorerna uttalat att bolagsstyrelserna 
ska besökas en gång per mandatperiod. Syftet 
med styrelsebesöken är likartat med nämnd-
besöken. Styrelseledamöterna informeras om 
revisorernas roll och om styrelseledamöternas 
ansvar, och revisorerna har en dialog med sty-
relseledamöterna. 

Kommunfullmäktiges  
sammanträden
En förtroendevald revisor från varje revisors-
grupp deltar i Kommunfullmäktiges möten och 
avrapporterar till respektive grupp vid nästkom-
mande möte. De förtroendevalda revisorerna 
(ordförandena i grupperna och ordförande i 
revisorskollegiet) deltar i det fullmäktigemöte 
som behandlar ansvarsprövningen. 

Kommunfullmäktiges  
presidium
Revisorskollegiets presidium har regelbundna 
möten med Kommunfullmäktiges presidium 
för avrapportering av granskning, revisionsplane-
ring och för Stadsrevisionens budgetberedning. 
Under år 2019 har två möten genomförts.

Sammanfattning av  
granskningen
Sammanfattande resultat av 2019 års gransk-
ning redovisas nedan. Granskningen rapporteras 
nämndvis för Första och Andra revisorsgrup-
perna. Redovisningen inleds med revisionsbe-
rättelserna för Kommunstyrelse och nämnder.

Fördjupade granskningar (projekt) redovisas för 
den nämnd granskningen i huvudsakligen berör. 
Om flera nämnder/bolag är berörda görs om det 
bedöms lämpligt en hänvisning till projektet 
för respektive nämnd. I annat fall redovisas de 
granskningsresultat som är aktuella i förhållande 
till respektive nämnd. Lekmannarevisorernas 
granskning av de kommunala bolagen samman-
fattas, och granskningsrapporterna är bilagda.
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fakta
Revisionsrapporter som avser granskning av 2019 års verksamhet:

2019-10-14 Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad

2019-10-28  Uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande   
  arbete mot oegentligheter och korruption

2019-11-11 Granskning av Borås Stads delårsrapport 2019

2019-11-11 Övergripande krisberedskap i Borås Stad

2020-01-20 Styrning och uppföljning av privata utförare 
  – tekniska nämnder

2020-01-20 Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

2020-02-17 Borås Stads samverkan med externa parter kring  
  barn och unga

2020-02-17 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

2020-02-24 Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad

2020-04-20 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019



8

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Tillräcklig Granskningen visar inga avvikelser i den interna 
kontrollen

Tillräcklig men med identifierade 
utvecklingsområden

Granskningen visar mindre avvikelser i den interna 
kontrollen

Inte helt tillräcklig Granskningen visar avvikelser i den interna kontrollen

Otillräcklig/Inte tillräcklig Granskningen visar på betydande avvikelser i den 
interna kontrollen

Intern Kontroll
Revisorerna prövar årligen om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna och bola-
gen är tillräcklig. 

Syftet med den interna kontrollen är att säkra 
en effektiv förvaltning och att undvika att det 
begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska 
bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten 
stärks och att den bedrivs effektivt och säkert 
med medborgarnas bästa för ögonen.

Med intern kontroll avses systematiskt ordnade 
kontroller i organisation, system, processer, och 
rutiner som på en rimlig nivå säkerställer att 

• verksamheten lever upp till ställda mål 
och är kostnadseffektiv

• informationen om verksamheten och om 
den finansiella rapporteringen är ända-
målsenlig, tillförlitlig och tillräcklig

• de lagar, regler och riktlinjer som finns 
för verksamheten följs. 

Revisorernas granskning avser dels hur den 
interna kontrollen är uppbyggd och dels hur 
den fungerar i praktiken. Revisorerna granskar 
med utgångspunkt i b.la. kommunallagen, God 
revisionssed och Borås Stads regler för intern 
kontroll den interna kontrollen ur ett system-, 
redovisnings- och verksamhetsperspektiv. 
Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning.

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär 
bl.a. att 

• kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, 
dvs. att den förebygger, upptäcker och 
åtgärdar

• arbetet med den interna kontrollen är 
strukturerat samt integrerat i organisa-
tion, system och det löpande arbetet

• organisation och ansvar för den interna 
kontrollen är tydliga och kända 

• det finns riktlinjer och rutiner som är 
aktuella och tillämpas  

• åtgärder vidtas med anledning av risk-
analys och kontroller 

• de anställda har kunskap om och för-
ståelse för den interna kontrollen

• de förtroendevalda är delaktiga i arbetet 

• det sker en analys och återkoppling till 
ansvariga nämnder/styrelser.

Revisorernas granskning av den interna kon-
trollen sammanfattas för respektive nämnd och 
bolag genom nedanstående bedömningsnivåer. 
Eventuella avvikelser redovisas i respektive 
nämnds revisionsredogörelse och i respektive 
bolags granskningsredogörelse.

Fo
to

:  
 M

ar
ia

 F
al

lb
äc

k



9

Årsrapport 2019

9

Årsrapport 2019



10
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för Kommunstyrelsen och Borås Stads nämnder
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Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2019
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Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller Kommunstyrelsens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi 
att målvärdena för tre av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nio av Kommunfullmäktiges 13 uppdrag till Kommunstyrelsen är inte genomförda. Genomförande 
av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms vara ett förbättringsområde för Kommunstyrelsen.

Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att Kommunstyrelsens 
styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som 
konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads arbete med att förebygga 
oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads övergripande krisberedskap präglas 
av brister inom Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås 
Stad genom Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området är 
bristerna när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning så omfattande att den ändå inte 
kan ses som ändamålsenlig. 

Kommunstyrelsen har enligt Stadsrevisionens bedömning en delvis ändamålsenlig styrning och upp-
följning av privata utförare via LOU. Kommunstyrelsen behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att Kommunstyrelsen bör säkerställa att de styr-
dokument, som beskriver hur arbetet med riskanalys och intern kontroll ska hanteras i nämnderna, 
kompletteras och uppdateras. Kommunstyrelsen bör även utarbeta centrala riktlinjer som stöd för 
nämndernas arbete när det gäller systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter 
är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och 
dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om 
samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2019. Första revisorsgruppen bedömer att 
Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommu-
nal bokföring och redovisning, kommunallagen och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande 
sätt. Balanskravet är uppfyllt.

En tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet bör enligt första revisorsgruppen eftersträ-
vas i årsredovisningen. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av 
Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. Borås Stad saknar 
därutöver riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer att Kommunstyrelsens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig med utvecklings-
områden. Den interna kontrollen kan utvecklas genom att fler verksamhetsområden beaktas i riskanalysen 
och att samtliga kontrollmoment genomförs i enlighet med beskrivningen i planen för intern kontroll.  

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-04-20

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Krisledningsnämnden  
år 2019

Vi har granskat Krisledningsnämndens verksamhet 2019. Granskningen har utförts enligt god revi-
sionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden eller några uppdrag beslutade av 
Kommunfullmäktige för 2019.

Krisledningsnämnden har under 2019 inte upprättat någon redovisning till Kommunfullmäktige 
så som reglementet föreskriver. Nämnden har inte heller upprättat någon årsredovisning till 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen kan konstatera att Krisledningsnämnden under 2019 inte följt 
de anvisningar som finns i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad när det gäller uppföljning,  återredovisning och rapportering.

Borås Stads övergripande krisberedskap präglas av brister inom Krisledningsnämndens och 
Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås Stad genom Stadsledningskansliet bedri-
ver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området är bristerna när det gäller krislednings-
organisationens politiska ledning så omfattande att den ändå inte kan ses som ändamålsenlig. 
Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, tillämplig lagstiftning och 
de mål från Kommunfullmäktige som gäller för nämnden.

Trots att konstaterade avvikelser är omfattande bedömer Stadsrevisionen, med hänvisning till 
Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens skyndsamma åtgärder och att Stadsledningskansliet 
bedöms bedriva ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området, att verksamheten skötts på ett 
delvis ändamålsenligt sätt. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett delvis ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Krisledningsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig 
redovisning till Kommunfullmäktige. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med hänvisning till 
att nämnden inte följt Borås Stads regler för intern kontroll.

Vi tillstyrker att Krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-04-20

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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14

Vi har granskat Valnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen.

Vi bedömer att Valnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig men med identifierade 
utvecklingsområden. Nämnden behöver upprätta regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen 
noterar att detta har åtgärdats inför 2020.

Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-09

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 

Revisionsberättelse för Valnämnden år 2019
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Revisionsberättelse för Lokalförsörjningsnämnden 
år 2019

Vi har granskat Lokalförsörjningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdet för en av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådd. 

Lokalförsörjningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Lokalförsörjningsnämnden behöver säkerställa 
följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. 

Lokalförsörjningsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens 
arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna 
och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer att 
Lokalförsörjningsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Lokalförsörjningsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberednings-
process och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat någon 
åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Uppföljningen av den interna 
kontrollen bör bättre beskrivas och analyseras.

Vi tillstyrker att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-23

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2019

Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikato-
rer. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är 
bristfällig.

Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Servicenämnden behöver stödja Kommunstyrelsens arbete att ta fram kommungemensamma styr-
dokument genom att dokumentera gällande rutiner för de interna beställningarna. 

Servicenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOU. Servicenämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Servicenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom 
området. Servicenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Servicenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-09

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Fredrik Brandberg 
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Revisionsberättelse för Fritids- och  
folkhälsonämnden år 2019

Vi har granskat Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för en av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådd. Av 
Kommunfullmäktiges sex uppdrag till nämnden är tre inte genomförda. 

Fritids- och folkhälsonämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens 
arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna 
och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister b.la. i Fritids- och folkhälso-
nämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering 
av avgifter. Den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter är inte helt tillräcklig.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Fritids- och folkhälsonämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess 
intentioner inom området. Fritids- och folkhälsonämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklings-
område. Den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör utvecklas.

Vi tillstyrker att Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-23

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsnämnden 
år 2019

Vi har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Samhällsbyggnadsnämnden behöver säkerställa 
följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Samhällsbyggnadsnämnden 
när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgifter.

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. Samhällsbyggnadsnämnden 
bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Stadsrevisionen bedömer att samt-
liga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner inom området, behöver fastställa 
och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-09

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Tekniska nämnden år 2019

Vi har granskat Tekniska nämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för en av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Tekniska nämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOU. Tekniska nämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. 

Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete 
genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och 
för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister b.la. i Tekniska nämnden 
när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgifter. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Tekniska nämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Tekniska nämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess 
och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. 

Vi bedömer att Tekniska nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Vi noterar att nämnden inte har upprättat någon åtgärdsplan för att komma 
till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Vi bedömer att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att Tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-09

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Revisionsberättelse för Miljö- och 
konsumentnämnden år 2019
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Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Vi 
konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister b.la. i Miljö- och konsument-
nämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av 
avgifter. Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen 
avseende taxor och avgifter att Miljö- och konsumentnämndens interna kontroll gällande debitering 
av taxor och avgifter inte är helt tillräcklig. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. Miljö- och konsumentnämn-
den bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Stadsrevisionen bedömer 
att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner inom området, behöver 
fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområ-
den. Den interna kontrollen kan utvecklas gällande taxor och avgifter och redovisning av stickprovens utfall. 

Vi tillstyrker att Miljö-och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-04-20

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kulturnämnden år 2019

Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för tre av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt är uppnådda. Kommun-
fullmäktiges enda uppdrag till nämnden är genomfört. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Kulturnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom 
området. Kulturnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert, samt att användningen av 
bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen bedöms 
som inte helt tillräcklig med hänvisning till att två av kontrollmomenten inte är genomförda och att kon-
trollmetoden inte är tillräckligt beskriven i tre fall.

Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-30

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden år 2019

Vi har granskat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för fem av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och 
dess intentioner inom området. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedöms inte ha en helt 
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen 
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.  

Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer är 
ett förbättringsområde för nämnden.  Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-04-14

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Jürgen Urbas  Lena Brännmar 



24

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden  
år 2019

Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges enda uppdrag till nämnden är genomfört.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Sociala omsorgsnämnden 
när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgifter. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer att 
Sociala omsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Sociala omsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberednings-
process och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-30

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Årsrapport 2019

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden  
år 2019

Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
Kommunfullmäktige inte angett några indikatorer eller uppdrag till nämnden för 2019. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer att 
Överförmyndarnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Överförmyndarnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberednings-
process och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Överförmyndarnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognosticerat underskott 
i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Vi bedömer att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig med utvecklingsområde. Nämnden kan utveckla den interna kontrollen genom att i större 
utsträckning ta hänsyn till kontrollkostnader. 

Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-30

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2019

Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Arbetslivsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Arbetslivsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess 
och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.  

Vi bedömer att Arbetslivsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-16

Boris Preijde  Lennart Krok  Lena Brännmar
Ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas
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Årsrapport 2019

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Förskolenämnden år 2019

Vi har granskat Förskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för fyra av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen av taxor 
och avgifter i Borås Stad att Förskolenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och 
avgifter inte är helt tillräcklig.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Förskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Förskolenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess 
och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.  

Vi bedömer att Förskolenämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges indikatorer är ett förbättringsom-
råde för nämnden.  Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Den interna 
kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör utvecklas.

Vi tillstyrker att Förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-04-14

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Grundskolenämnden år 2019

Vi har granskat Grundskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för sju av de åtta indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Grundskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Grundskolenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess 
och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.  

Vi bedömer att Grundskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse avseende Kommunfullmäktiges indikatorer är ett förbätt-
ringsområde för nämnden. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig med utvecklings-
områden. Den interna kontrollen kan utvecklas genom att bättre beskriva kontrollmoment samt utfall av 
stickprovskontroller.

Vi tillstyrker att Grundskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-04-14

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Årsrapport 2019

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden år 2019

Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet och årsredovisning 2019. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer att 
Individ- och familjeomsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess 
intentioner inom området. Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-16

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok

Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Vård- och äldrenämnden  
år 2019

Vi har granskat Vård- och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Vi 
konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen av taxor 
och avgifter i Borås Stad att Vård- och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor 
och avgifter inte är helt tillräcklig.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer att 
Vård- och äldrenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Vård- och äldrenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberednings-
process och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. 
Den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör utvecklas. 

Vi tillstyrker att Vård- och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-16

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar
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Årsrapport 2019

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Årsrapport 2019
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Granskningsrapport för år 2019

Granskningsrapporter 
för Borås Stads Bolag

Borås Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Akademiplatsen AB

Borås Elnät AB

Borås Djurpark AB

Industribyggnader i Borås AB

Eolus6 AB

Kv. Strömsdal 3 AB

Borås kommuns Parkerings AB

BoråsBorås TME AB

Inkubatorn i Borås AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

Viskaforshem AB

AB Toarpshus
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Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapport för år 2019
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Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekman-
narevisorer i Borås Stadshus AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning. 

Vi bedömer att Borås Stadshus AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 2019. 

BORÅS 2020-03-11

Nils-Gunnar Blanc  Ingwer Kliche

Till årsstämman i Borås Stadshus AB
 Organisationsnummer 556547-5646
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Granskningsrapport för år 2019

Vi - Ingwer Kliche och Boris Preijde - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmanna-
revisorer i Borås Energi och Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i vår granskning. 

Bolagets interna kontroll har under året varit inne i ett omdaningsskede. Lekmannarevisorernas 
bedömning är att bolagets interna kontroll under 2019 fortfarande inte fullt ut lever upp till 
de krav som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. Den interna kontrollen bör utvecklas 
genom att styrelsen genomför en egen riskanalys, upprättar en samlad plan för intern kontroll 
och att en samlad uppföljning av den interna kontrollen genomförs årligen. Lekmannarevisorerna 
noterar att styrelsen under 2019 genomfört ett omfattande arbete med att utveckla bolagets 
interna kontroll och att flera av synpunkterna kommer att åtgärdas till 2020. 

Vi bedömer att Borås Energi och Miljö AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms mot bakgrund 
av ovanstående som inte helt tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö AB 2019. 

BORÅS 2020-02-19

Ingwer Kliche   Boris Preijde

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590
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Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapport för år 2019

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Akademiplatsen 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Akademiplatsen AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig då bolaget 
inte upprättat någon riskanalys eller intern kontrollplan för 2019. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Akademiplatsen AB 2019. 

BORÅS 2020-02-17

Bill Johansson

Till årsstämman i Akademiplatsen AB
Organisationsnummer 556565-1493
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Granskningsrapport för år 2019

Vi - Thomas Gustafsson och Jürgen Urbas- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmanna-
revisorer i Borås Elnät AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Borås Elnät AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Den interna 
kontrollen bör dock utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Elnät AB 2019. 

BORÅS 2020-02-19

Thomas Gustafsson  Jürgen Urbas

Till årsstämman i Borås Elnät AB
Organisationsnummer 556527-5582



Årsrapport 2019

37

Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapport för år 2019

Jag – Lennart Krok - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås 
Djurpark AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i min granskning. 

Jag bedömer att Borås Djurpark AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Djurpark AB 2019. 

BORÅS 2020-02-18

Lennart Krok

Till årsstämman i Borås Djurpark AB
Organisationsnummer 556073-0359
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Granskningsrapport för år 2019

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås AB
Organisationsnummer 556080-0087

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Industri¬byggnader i Borås AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor 
i min granskning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Den interna kontrollen 
bör dock utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB 2019.

BORÅS 2020-02-25

Bill Johansson
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Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapport för år 2019

Till årsstämman i Eolus 6 AB
Organisationsnummer 559009-9965

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Eolus 6 AB - har 
granskat bolagets verksamhet under år 2019.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bola-
gets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min 
granskning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Den interna kontrollen 
bör dock utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB 2019.

BORÅS 2020-02-25

Bill Johansson
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Granskningsrapport för år 2019

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i   
Kv. Strömsdal 3 AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Den interna kontrollen 
bör dock utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB 2019.

BORÅS 2020-02-25

Bill Johansson

Till årsstämman i Kv. Strömsdal 3 AB
Organisationsnummer 556043-2246
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Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapport för år 2019

Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB
Organisationsnummer 556062-1640 

Jag – Lennart Gabre - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås kommuns 
Parkerings AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Borås kommuns Parkerings AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 2019. 

BORÅS 2020-02-18

Lennart Gabre 
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Granskningsrapport för år 2019

Till årsstämman i BoråsBorås TME AB
Organisationsnummer 556784-7719

Jag – Thomas Gustafsson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i BoråsBorås 
TME AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att BoråsBorås TME AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BoråsBorås TME AB 2019. 

BORÅS 2020-02-17

Thomas Gustafsson
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Granskningsrapport för år 2019

Jag – Bengt Sandell - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Inkubatorn 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Inkubatorns AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig. Förbättringsområden 
inför 2020 är att styrelsen genomför en egen riskanalys, att styrelsen fattar beslut om planen för intern 
kontroll och genomför uppföljning av planen.  

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn AB 2019. 

BORÅS 2020-02-25

Bengt Sandell

Till årsstämman i Inkubatorn AB
Organisationsnummer 556685-7362
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Granskningsrapport för år 2019

Vi – Nils-Gunnar Blanc och Thomas Gustafsson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda 
lekmannarevisorer i AB Bostäder - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning. 

Vi bedömer att AB Bostäders verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll har inte varit helt tillräcklig. Den interna 
kontrollen behöver utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys och att fler riskområ-
den beaktas.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Bostäder 2019. 

BORÅS 2020-02-18

Nils-Gunnar Blanc  Thomas Gustafsson

Till årsstämman i AB Bostäder i Borås
Organisationsnummer 556024-8782
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Till årsstämman i Fristadbostäder AB
Organisationsnummer 556516-3119

Jag – Lena Brännmar - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Fristadbostäder 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Fristadbostäder AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utveck-
lingsområde att genomföra en samlad uppföljning årligen av den interna kontrollen.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Fristadbostäder AB 2019. 

BORÅS 2020-02-24

Lena Brännmar
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Granskningsrapport för år 2019

Jag – Bo-Lennart Bäcklund- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i  
AB Sandhultsbostäder – har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att AB Sandhultsbostäders verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig 
med ett identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen 
genomför en egen riskanalys. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Sandhultsbostäder 2019. 

BORÅS 2020-02-24

Bo-Lennart Bäcklund 

Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
Organisationsnummer 556236-8133
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Till årsstämman i Viskaforshem AB
Organisationsnummer 556517-4454

Jag – Bo-Lennart Bäcklund - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Viskaforshem AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Viskaforshem AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll har inte varit helt tillräcklig, med hänvis-
ning till att bolaget inte har genomfört någon riskanalys eller uppföljning av den interna kontrollen.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Viskaforshem AB 2019. 

BORÅS 2020-02-24

Bo-Lennart Bäcklund 

Granskningsrapporter 2019
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Till årsstämman i AB Toarphus
Organisationsnummer 556012-3233

Jag – Bo-Lennart Bäcklund- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Toarphus - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att AB Toarphus verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett iden-
tifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en 
egen riskanalys. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Toarphus 2019. 

BORÅS 2020-02-24

Bo-Lennart Bäcklund
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LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGLEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGLEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNING

Lekmannarevisorerna genomför en grundläggande granskning för bedömning av styrelsens och 
verkställande direktörens ledning och styrning. Utgångspunkten är det kommunala ändamålet, 
bolagsordning och ägardirektiv. Granskning genomförs i enlighet med God revisionssed (SKR) och 
redovisar avvikelser och väsentliga händelser för revisionsåret. Därutöver genomförs fördjupningar 
baserade på risk- och väsentlighetsanalysen. Fördjupningarna kan vara specifika bevakningsområden 
eller fördjupade granskningar som redovisas i separata rapporter. 

I det nedanstående ges en sammanfattning av iakttagelserna från 2019 års granskning. En mer utförlig 
redovisning av granskningsresultatet återfinns i granskningsredogörelser som tillställs styrelserna för res-
pektive bolag.  I årsrapporten återfinns granskningsrapporter för varje bolag. Granskningsrapporterna 
bygger på granskningsresultat som presenteras i granskningsredogörelserna. Lekmannarevisorerna 
informerar Kommunfullmäktige om förhållanden i bolagen, men har inte till uppgift att ansvarspröva. 
Ansvarsprövningen genomförs av den auktoriserade revisorn som avlämnar en revisionsberättelse.

I lekmannarevisionens grundläggande del granskas bolagen på områdena styrning och ledning, ända-
målsenlighet, ekonomi och intern kontroll. I 2019 års granskning noteras avvikelser, iakttagelser och 
väsentliga händelser enligt nedanstående.

Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernens resultat för 2019 är 12,5 mnkr (budget 2019 -3,6 mnkr) efter finansiella poster. 
Koncernens resultat var föregående år 95 mnkr efter finansiella poster. Årets resultat påverkas av 
nedskrivning i Borås Elnät ABs optofibernät om 25 mnkr och av nedskrivning av parkeringshuset 
Vulkanus i Borås kommuns Parkering AB om 19,7 mnkr. Koncernens resultat 2019 påverkas även av 
fulla kapitalkostnader för Borås Energi och Miljö AB:s nya avloppsreningsverk och delar av kapitalkost-
nader för det nya kraftvärmeverket. Akademiplatsen AB bär också fulla kostnader för Borås Kongress.

Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 58,6 mnkr och 
från Industribyggnader i Borås AB med 15 mnkr. Av den totala summan på 73,6 mnkr har 2,6 
mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget, 18,5 mnkr har lämnats i koncernbidrag till 
BoråsBorås TME AB, 13,9 mnkr har lämnats till Borås Djurpark AB, 9,9 mnkr har lämnats till Borås 
kommuns Parkerings AB, 26,2 mnkr har lämnats till Akademiplatsen AB samt 2,5 mnkr har lämnats 
till Inkubatorn i Borås AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen.

Borås Energi och Miljö AB har under året arbetat med att slutföra projekt EMC. Projektet har varit 
inne i fas 3 som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie organisation. Bolaget har inte 
kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Aktiveringen av det nya kraftvärme-
verket har försenats från mars till oktober. Förseningar i övertagandet av anläggningar innebär att 
vissa avskrivningar i projektet inte har aktiverats förrän under senare delen av 2019. EMC projektets 
totala prognos om 3,667 mdkr inkl. fördyrningen om 500 mnkr ligger fast. Bolaget har fattat beslut 
om att införa flerfacksinsamling för hushåll och mindre flerfamiljshus. Beslut i frågan ska tas av 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under våren 2020. Utöver det har bolaget under året 
påbörjat arbete med en förstudie om Borås framtida dricksvattenförsörjning. Bolagets helägda dot-
terbolag, Borås Waste Recovery AB, har likviderats under 2019.

Borås Elnät AB erhöll i september 2019 Energimarknadsinspektionens beslut om sänkta intäktsramar. 
Intäktsramarna regleras i fyraårsperioder och beslutet som kommit gäller perioden 2020-2023. Den 
sänkta intäktsramen kommer påverka bolaget i hög grad i och med sänkta intäkter för eldistribution. 
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Under hösten har bolaget fått besked om att de får föra över ca 83 mnkr outnyttjat intäktsutrymme 
till den nya regleringsperioden vilket mildrar effekterna för bolaget i viss utsträckning. Bolagets pro-
jekt 2031 som avser en expandering av elnätet och nedläggning av en ny 130 kV-kabel runt Borås har 
fortsatt bedrivits under året. Ett nytt datacenter har därutöver färdigställts under 2019. 

Borås Djurpark AB har under året haft nästan 270 000 besökare vilket är fler än budgeterade 265 000. 
Dinosaurieparken har rustats upp och området Simbaland har färdigställts under året. I övrigt har 
bolaget har varit återhållsamt med större investeringar under 2019. Saltemads camping drivs alltjämt 
vidare enligt ägardirektivet. Beläggningen på campingen har inte varit i nivå med bolagets prognos.

Borås kommuns Parkering AB har under året gjort klart upphandlingar av telefonparkering, digitala 
parkeringsautomater och system för datainsamling. Bolaget har fortsatt arbetet med en ny prisstruk-
tur under 2019. En upphandling är påbörjad för parkeringsledning, skyltningen ska bli klar under 
första kvartalet 2020. Bolaget har under året undersökt hur andra kommunala parkeringsbolag gör 
gällande parkeringsköp. Bolaget konstaterar att Borås Stad saknar en helhetsprocess för parkeringsköp. 
Parkeringshuset Vulkanus med c:a 300 p-platser invigdes i november 2019. 

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) och dotterbolag (Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB) har under 
året flyttat samman i nya lokaler på Fabriksgatan 12 och genomfört en organisationsförändring. Bolaget 
har under 2019 bedrivit arbete med projekt Borås Event. Arbetet handlar om att ersätta Rotundan vid 
Borås djurpark med en ny byggnad som är avsedd för barn- och familjeaktiviteter. Bolaget har under 
året låtit göra en rättsutredning om uppförandet av den planerade byggnaden i projekt Borås Event är 
kompetensenlig eller inte. Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 att Industribyggnader 
i Borås ABs investering i en 3500 kvadratmeter stor byggnad på fastigheten Lundby 1:7, till en bud-
geterad investeringsutgift på ca 48 miljoner kronor, godkänns.

BoråsBorås TME AB har haft ett omfattande arbete med genomförande av U20 EM i friidrott 
som arrangerades i Borås under 2019. Arrangemanget har tagit omkring 70 % av bolagets totala 
personalresurser i anspråk under året. Bolaget har sedan 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
koordinera/samordna Borås Stads 400-års jubileum 2021. Arbetet har pågått även under 2019 och 
bolaget har uppmärksammat att finansiering och ambitionsnivå med jubileet behöver klargöras till 
kommande år. Bolaget har 2018 fattat beslut om att avveckla Turistbyrån under 2019. En ny strategi 
för besöksservice har beslutats av bolaget under februari 2019.

Akademiplatsen AB hyr Kongresshuset av det kommunala bolaget Eolus 6 AB till marknadsmässig 
hyra. Bolaget hyr ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör. Under året har bolaget omför-
handlat avtalet med operatören i Kongresshuset. Operatören kommer betala en hyra baserat på opera-
törens omsättning istället för en fast summa. Detta leder till mindre intäkter för Akademiplatsen AB. 
En överklagandeprocess kring upphandlingen av en LED-skärm på Borås Kongress har pågått under 
året. Ledningsrådet för Textile Fashion Center har under året tagit fram ett samverkansdokument. 

Inkubatorn i Borås AB har under 2019 arbetat med 28 bolag i olika faser. 10 bolag har branschobero-
ende inriktning och 18 har textil inriktning. Inkubatorn har under året bland annat fokuserat på att 
etablera mentorskap. Ett förändringsarbete har genomförts avseende varumärken. Det två varumär-
kena Business Ink och Fashion Ink har upphört. Endast varumärket Ink kommer att marknadsföras 
framöver. 

Under perioden 2017-2019 har flera av bolagen inom Stadshuskoncernen fått ny VD. Ny VD tillträdde 
till Borås kommuns parkering AB under 2017 och Borås Energi och Miljö AB under 2018. Under 
2019 har nya VD tillträtt i Borås Elnät AB, Inkubatorn i Borås AB och IBAB-koncernen. Under 2020 
kommer Borås Djurpark AB och Borås Energi och Miljö AB få ny VD. 
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Avseende Stadshuskoncernen noterar lekmannarevisorerna utöver ovanstående att processen för 
utveckling av ägarstyrningen som pågått under 2017 och 2018 har fortsatt under 2019. Styrelsen i 
Borås Stadshus AB har som en del i detta haft fyra arbetsmöten under året utöver ordinarie styrelse-
möten. Regelbundna möten har genomförts i Stadsledningskansliets bolagsgrupp. Under 2019 har 
en koncerngemensam styrelseutbildning genomförts. En orientering av styrningen av de kommunala 
bolagen var en del av utbildningen. 

Bostadsbolagen
AB Bostäder har under 2018 och 2019 genomfört en omorganisation. Ledningsgruppen består numera 
av sex chefer med ansvar för olika avdelningar. Två av dessa chefstjänster var vakanta under senhös-
ten. Bolaget har under senare delen av året rekryterat en ny fastighetsutvecklingschef. Bolaget har 
under 2019 påbörjat arbetet med att rekrytera ny VD.  Bolaget har flyttat in i nyrenoverade lokaler 
i Viskaholm.

Kommunfullmäktige har för AB Bostäder inom målbild Livskraftig stadskärna, fastställt nedanstå-
ende indikator för 2019: 

• Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder (Målvärde 2019: 37 stycken).

33 lägenheter på Våglängdsgatan har färdigställts under året. På Hulta och Hässleholmen har loka-
ler/utrymmen omvandlats till sju nya lägenheter. Bolaget når Kommunfullmäktiges målvärde för 
indikatorn 2019. Enligt bolagets ägardirektiv ska AB Bostäder färdigställa 400 nya lägenheter under 
mandatperioden.  

Under 2019 har bolaget bland annat köpt kvarteret Diana nära Viskaholm. Styrelsen har fattat beslut 
att bygga 144 nya lägenheter, varav 48 trygghetsbostäder i Regementsstaden. 

Bolagets bostadskö har under 2019 växt från 31 000 till 34 000 personer. Bolaget är väl medvetet om 
problem med utbredd trångboddhet på flera områden och vilka sociala konsekvenser det får. 

Bolagets ekonomiska resultat uppgår till ett underskott om 20,5 mnkr för 2019 (budget: överskott 
20,5 mnkr). Främsta orsaken till resultatet är att bolaget valt att göra en nedskrivning på 30 mnkr 
av bokfört värde för en ombyggd fastighet på Våglängdsgatan. Nedskrivningar har även gjorts med 
16 mnkr för renoverade fastigheter på Tunnlandsgatan och med 13 mnkr för de nyproducerade 
punkthusen vid Hulta Torg.

Hyreshöjningen 2019 blev 1,95 % men AB Bostäder har enligt bolaget självt behov av att höja hyran 
mer för att inte hamna efter med lägenhetsunderhållet. En större lägenhetsrenovering i form av stam-
mar och badrum av ca 200 lägenheter har genomförts under året. Lekmannarevisorerna noterar att 
bolaget framgent har ett stort underhållsbehov. En miljö med högre räntor kan få till följd att bolaget 
tvingas minska på underhållet. 

Toarpshus AB har färdigställt 26 lägenheter på Uppegårdsgatan som blev inflyttningsklara i september 
2019.  Etapp 2 med resterande 24 lägenheter planeras bli färdiga i april 2020. Bolagets ekonomiska 
resultat för 2019 är 908 tkr (budget 778 tkr). Bolaget överträffar budgeterat resultat trots att bolaget 
under året genomfört stora underhållsåtgärder. 
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AB Sandhultsbostäder har producerat 60 nya lägenheter på Morängatan 3. Byggnationen har genom-
förts med passivhus-standard. Alla 60 lägenheter är uthyrda. Byggnadsetapp 2 som omfattar ca 50 
lägenheter inleds under 2020. Bolagets ekonomiska resultat för 2019 är ett underskott på 347 tkr 
(budget positivt resultat om 747 tkr). Främsta orsakerna till resultatet är att bolaget haft höga under-
hållskostnader, en nedskrivning av en fastighet samt ett stort antal outhyrda lägenheter under våren 
2019.

Ett antal av Toarpshus AB:s och AB Sandhultsbostäders lägenheter har under våren 2019 varit out-
hyrda trots lägenhetskö. Detta har inneburit uteblivna intäkter för bolagen. Bolagen har under året 
identifierat problem med den administrativa underleverantören som sköter bl.a. uthyrning åt båda 
bolagen och har vidtagit åtgärder. Bolagen har under året rekryterat en ny VD som tillträdde augusti 
2019. VD har under året varit VD för både Toarpshus AB och AB Sandhultsbostäder. En diskussion 
om den inre organisationen i bolagen har påbörjats där drift av administration och uthyrning ingår. 
Båda bolagen har tillsammans stått för nyproduktion av 86 nya lägenheter under 2019. Ytterligare 74 
lägenheter planeras bli färdigställda under 2020. Nyproduktion möjliggör för bolagen att ta ett utökat 
ansvar för bostadsförsörjningen, men medför skulduppbyggnad och svagare soliditet.

Fristadbostäder AB har inte nyproducerat några lägenheter under året men planerar att komma igång 
med byggandet av 29 trygghetsbostäder under 2020 på Prästskogsvägen. Totalt medger detaljplanen 
tre hus och upp emot 75 lägenheter beroende på storleksfördelning. Resterande lägenhetsbyggnation 
kommer att ske av en privat samarbetspartner. Bolaget har under året varit tvunget att byta samar-
betspartner vilket gjort att byggnationsprojektet har fördröjts. Bolaget har under året genomfört ett 
stort antal badrumsrenoveringar. Sedan 2014 har bolaget genomfört 60-85 badrumsrenoveringar 
per år. Samtliga badrum i bolagets lägenheter som är äldre än 18 år är nu renoverade. Bolagets eko-
nomiska resultat för 2019 är ett negativt resultat på 266 tkr (budget positivt resultat på 3 mnkr). 
Främsta orsaken till resultatet är att bolaget har högre drifts- och underhållskostnader än året innan. 
Underhållskostnadernas ökning härrör sig från att de sista badrumsrenoveringarna krävde asbestsane-
ring vilket gjorde att arbetet under 2019 blev betydligt dyrare än tidigare år.

Viskaforshem AB har under 2019 påbörjat nybyggnationen av 13 småhus på Källspångsvägen. Husen 
beräknas vara färdigställda 2021. Planeringen av projektet Friskafors, med 30 trygghetsbostäder går 
framåt enligt plan. Bolagets resultat för året blev ca 4,0 mnkr efter finansnetto (budget 3,5 mnkr). 
Bolaget har fortsatt relativt stora underhållskostnader framför sig. Bolaget arbetar aktivt för att få 
ner de långsiktiga underhållskostnaderna. Bolaget uppger att det har beredskap för att möta ökade 
räntekostnader. Lekmannarevisorn noterar vidare att Viskaforshem AB har höga andelar lokaler. 
Bolaget har i ägardirektivet i uppdrag att medverka till att en god service finns i området. Lokaler 
medför intäkter men låser också upp kapital som skulle kunna användas till bostadsproduktion.  
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Sammanfattande noteringar
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2019 för de kommunala bolagen bl.a. 
fastställt resultat-/avkastningskrav, utdelningskrav och finansiella mål för bolagen. För 2019 redovisar 
bolagen måluppfyllelse/utfall i förhållande till Kommunfullmäktiges krav och mål enligt nedanstå-
ende. 

Bolag Resultat jämfört med 
budget 2019

Avkastnings-/
Resultatkrav

Finansiellt 
mål

Utdelnings- 
krav

Borås Stadshus AB - 
moderbolaget

Når inte budget 2019 Inget satt Uppnår Inget satt

Borås Energi och  
Miljö AB

Når eller överträffar 
budget 2019

Uppnår inte Uppnår Inget satt

Borås Elnät AB Når eller överträffar 
budget 2019

Uppnår inte Uppnår Uppnår

Borås Djurpark AB Når inte budget 2019 Uppnår inte Inget satt Inget satt

IBAB-Koncernen Når eller överträffar 
budget 2019

Uppnår Uppnår Uppnår

Borås Kommun 
Parkerings AB

Når inte budget 2019 Uppnår inte Inget satt Uppnår inte

BoråsBorås TME AB Når eller överträffar 
budget 2019

Uppnår Inget satt Inget satt

Inkubatorn i Borås AB Når inte budget 2019 Uppnår inte Inget satt Inget satt

Akademiplatsen AB Når inte budget 2019 Uppnår inte Inget satt Inget satt

AB Bostäder Når inte budget 2019 Uppnår 
avkastning

Uppnår 
inte 
resultat

Uppnår inte Inget satt

Toarpshus AB Når eller överträffar 
budget 2019

Uppnår Uppnår inte Inget satt

AB Sandhults bostäder Når inte budget 2019 Uppnår inte Uppnår Inget satt

Fristadbostäder AB Når inte budget 2019 Uppnår inte Uppnår Inget satt

Viskaforshem AB Når eller överträffar 
budget 2019

Uppnår Uppnår Inget satt

Antal ej uppnådda 8 av 14 9 av 14 2 av 9 1 av 3

De bolag som når eller överträffar budgeterat resultat för 2019 är Borås Energi och Miljö AB Borås 
Elnät AB, IBAB-koncernen, BoråsBorås TME AB, Toarpshus AB och Viskaforshem AB. Övriga bolag 
uppvisar resultat för 2019 som avviker negativt mot budget. Resultaten för Borås Elnät AB, Borås 
kommuns parkerings AB och AB Bostäder påverkas i stor uträckning av nedskrivningar av fastighe-
ter eller andra anläggningstillgångar under året. Sammantaget uppgår genomförda nedskrivningar 
i dessa bolag till ca 103 mnkr. 

Lekmannarevisorerna noterar att åtta av 13 bolag inte uppnår de resultat-/avkastningskrav som 
Kommunfullmäktige fastställt. Ett bolag uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav men inte 
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resultatkrav. Två av nio bolag uppnår inte Kommunfullmäktiges finansiella mål. Ett av tre bolag 
uppnår inte Kommunfullmäktiges utdelningskrav. Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkering 
AB, Inkubatorn i Borås AB och Akademiplatsen AB uppnår inte något av Kommunfullmäktiges 
uppsatta krav eller mål.  

Lekmannarevisorerna konstaterar att det finns godtagbara förklaringar till avvikelserna.

Kommunfullmäktige har i budget 2019 inom målbild ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande” fastställt nedanstående indikator:

• Antal nyproducerade lägenheter gemensamt av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultsbostäder och Toarpshus (målvärde 85 lägenheter år 2019).

Sammantaget producerar berörda bostadsbolag 86 nya lägenheter under året. Det är Toarpshus AB och 
AB Sandhultsbostäder som har nyproducerat lägenheter under 2019. Målvärdet för indikatorn uppnås. 

Den finansiella situationen i koncernen är ansträngd och koncernen har stora utmaningar att hantera. 
Under 2018 tillkom ny verksamhet med strukturella underskott vilket påverkar den finansiella situa-
tionen. Störst påverkan har Borås Energi och Miljö AB:s genomförda EMC-investering, och det är av 
yttersta vikt för såväl Stadshuskoncernen som Borås Stad att bolaget lyckas med implementeringen av 
EMC och att framtida driftresultat kan säkras. Därtill påverkas Borås Elnät AB framöver av sänkta 
intäktsramar för elnätsverksamheten 2020-2023 och finansiella kostnader till följd av stora investe-
ringar inom både elnät och stadsnät. Under 2019 har soliditeten för koncernen sjunkit till 10,7 %.

Intern kontroll i bolagen
I de kommunala bolagen har styrelsen ansvar för den interna kontrollen. Enligt Borås Stads regler för 
intern kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Varje styrelse ska dessutom anta egna regler och anvisningar för den interna 
kontrollen.  

Flertalet bolag genomför riskanalyser och uppdaterar årligen sina planer för intern kontroll. Flera 
bolag genomför löpande uppföljning av den interna kontrollen och avrapporterar en samlad upp-
följning för året till styrelsen. Lekmannarevisorerna har under året noterat att merparten av Borås 
Stads bolag saknar egna regler och anvisningar för intern kontroll, vilket är ett utvecklingsområde 
till kommande år. 

Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna i respektive bolag den interna kontrollen enligt ned-
anstående. 
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Bolag Bedömning av Intern kontroll

Borås Stadshus AB - moderbolaget Tillräcklig

Borås Energi och Miljö AB Inte helt tillräcklig

Borås Elnät AB Tillräcklig med utvecklingsområde

Borås Djurpark AB Tillräcklig

IBAB-Koncernen Tillräcklig med utvecklingsområde

Borås kommuns Parkerings AB Tillräcklig

BoråsBorås TME AB Tillräcklig

Inkubatorn i Borås AB Inte tillräcklig

Akademiplatsen AB Inte tillräcklig

AB Bostäder Inte helt tillräcklig

Toarpshus AB Tillräcklig med utvecklingsområde

AB Sandhultsbostäder Tillräcklig med utvecklingsområde

Fristadbostäder AB Tillräcklig med utvecklingsområde

Viskaforshem AB Inte helt tillräcklig

Lekmannarevisorernas bedömning är att Borås Energi och Miljö AB:s interna kontroll under 2019 
fortfarande inte fullt ut lever upp till de krav som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. Den 
interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys, upprättar en samlad 
plan för intern kontroll och att en samlad uppföljning av den interna kontrollen genomförs årligen. 
Lekmannarevisorerna noterar att styrelsen under 2019 genomfört ett omfattande arbete med att 
utveckla bolagets interna kontroll och att flera av synpunkterna kommer att ha åtgärdats till 2020. 

Den interna kontrollen i AB Bostäder behöver enligt lekmannarevisorernas bedömning utvecklas 
genom att styrelsen genomför en egen riskanalys och att fler riskområden beaktas. Lekmannarevisorn 
i Viskaforshem AB bedömer att den interna kontrollen i bolaget behöver utvecklas genom att bolaget 
genomför riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll och att uppföljning av 
den interna kontrollen genomförs. 

Lekmannarevisorerna i Akademiplatsen AB och i Inkubatorn i Borås AB bedömer att bolagens interna 
kontroll inte är tillräcklig. Akademiplatsen AB har för verksamhetsåret 2019 inte upprättat någon 
riskanalys eller intern kontrollplan vilket är avvikelser från Borås Stads regler för intern kontroll. 
Förhållandena innebär att styrelsen inte kan genomföra någon uppföljning av den interna kontrollen. 
Styrelsen i Inkubatorn i Borås AB har inte genomfört någon egen riskanalys eller fattat beslut om en 
plan för intern kontroll. Bolaget har inte heller genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. 
Förbättringsområden inför 2020 är att styrelsen genomför en egen riskanalys, att styrelsen fattar beslut 
om planen för intern kontroll och genomför uppföljning av planen.  
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FÖRSTA REVISORSGRUPPEN GRANSKNING

Kommunstyrelsen 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 36 960 tkr jämfört med budget. I resultatet ingår 
kostnader för ”öronmärkta” projekt som fördelats under året med sammantaget 15 068 tkr. 

Stadsrevisionen noterar att bufferten som är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget 
är för lågt satt. Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon åtgärdsplan innan bufferten tagits i 
anspråk för att täcka ett underskott. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Stadsledningskansliets budgetram 
• Den största orsaken till Kommunstyrelsens underskott är att Kommunfullmäktige i novem-

ber 2019 beslutade att Kommunstyrelsen skulle bekosta rivning och sanering av Gässlösa till 
en kostnad om ca 19 200 tkr.  

• Strategisk IT har under 2019 haft kostnader om ca 4 600 tkr som finansieras med centralt 
avsatta medel.  

• Personalkostnaderna avviker med ett underskott om 10 376 tkr. Orsaken till underskottet är 
högre arvoden och att en stor del av de kostnader för öronmärkta projekt som fördelats under 
året avser personalkostnader. 

Kommungemensam budgetram 
Den kommungemensamma budgetramen redovisar ett underskott jämfört med budget om 1 637 tkr. 
Huvudsakliga orsaker till budgetavvikelsen är ökade kostnader till STIM och Kommunstyrelsens 
beslut att flytta Biologiska museets samlingar till Navets lokaler under året. 
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Investeringsredovisning
Investeringarna uppgår till sammanlagt 37 069 tkr avseende 2019. Investeringsbudgeten uppgick till 
48 500 tkr för året. Kommunstyrelsen har under året haft investeringar med årliga anslag för åtgärder 
av gator för Viared Norra och Viared Västra. Fastighetsinköp som avser bl. a. fastigheten Gässlösa 5:11, 
Sprödlingen 3 samt del av Gåshult 3:1 i Bredared har genomförts under året. I juni 2019 investerade 
Kommunstyrelsen i nya infartsskyltar. Kostnaden blev lägre än budgeterat. 

Exploateringsredovisning
Exploateringsprojekten för utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra, Nordskogen samt utbyggnad 
av bostadsområden pågår fortfarande. Exploateringsutgifterna för dessa områden uppgick under 2019 
till 72 220 tkr. Försäljning av tomtmark har under 2019 uppgått till 63 942 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2   1   6   0 – av 9 Kommunfullmäktiges  indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. De indikatorer vars målvärden inte uppnås är: 

• Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betyg-
sätter hur det är att driva företag i sin kommun.  
Målvärdet uppnås inte under 2019. Utfallet för året är att Borås Stad är på femte plats bland 
landets femton största kommuner. Utfallet analyseras inte i årsredovisningen.   

• Antal nyproducerade bostäder av AB Bostäder.  
Målvärdet om 37 nyproducerade bostäder av AB Bostäder under året uppnås inte enligt 
Kommunstyrelsen. I årsredovisningen redovisas ett utfall för 2019 om 33 nyproducerade 
bostäder av AB Bostäder.  

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet om 0 årsarbeten för 2019 uppnås inte. Kommunstyrelsen redovisar ett utfall för 
året om 1,4 årsarbeten. Förvaltningens användning av timavlönad personal går att härleda 
till bemanningsenheten, där den absoluta merparten av timmarna kommer från timavlönade 
medarbetare inom bemanningsenhetens administration. Denna verksamhet kommer att 
flyttas till annan förvaltning fr.o.m. 2020-01-01. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte/antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått 13 uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
nio uppdrag inte genomförda.

1   8   4   0 – av 13 Kommunfullmäktiges uppdrag



Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

60

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Utreda ny yta för evenemangsområde.  
Det pågår ett arbete tillsammans med berörda förvaltningar med att klargöra uppdraget. 
Genomförandet redovisas inte i årsredovisningen. 

• Söka ny yta för evenemangsområde. 
Det pågår ett arbete tillsammans med berörda förvaltningar med att klargöra uppdraget. 
Genomförandet redovisas inte i årsredovisningen. 

• Ett förslag till utveckling av Stora torget ska tas fram. 
I ett första steg ska inblandade förvaltningar och privata aktörer hitta ett arbetssätt  
kring utvecklingen av Stora Torget. Efter det kan ett gemensamt förslag arbetas fram. 

• Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och  
ansvarsfördelning ska tas fram. 
Genomförandet analyseras inte i årsredovisningen. Där anges att ytterligare politiska  
direktiv inväntas.

• Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med utgångspunkt 
ifrån tidigare gjord utredning. 
Kommunstyrelsen utreder huvudmannaskapsfrågan utifrån tidigare gjord utredning. 
Tidigare utredning som troligen hänvisas till (dnr: 2017-00423) har det inte fattats några 
beslut om. Uppdraget borde enligt Kommunstyrelsen innebära att först utreda och besluta 
om tidigare uppdrag, för att ha det som utgångspunkt för 2019 års uppdrag.

• Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas.  
Genomförandet analyseras inte i årsredovisningen. Där framgår att diskussioner pågår  
om uppdragets omfattning och art.

• Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas.  
Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från det pågående arbetet med Trafikplan  
för Borås Stad.

• Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 
Genomförandet analyseras inte i årsredovisningen. Där framgår att diskussioner pågår  
om uppdragets omfattning och art.

• Stödet till första linjen chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur för  
hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram.  
Arbete med att ta fram en plan har bedrivits under året. Planen förväntas vara helt  
färdigställd och presenterad i Kommunstyrelsen andra halvåret 2020.

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 inte gett förvaltningen några uppdrag.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Övergripande arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmil-
jöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och 
ohälsa. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i 
verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att skapa ordning och reda, organisera 
arbetsmiljöarbetet, undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker och vidta åtgärder samt följa upp 
ifall åtgärderna bidragit till en förbättrad arbetsmiljö. 
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Viktiga delar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är till exempel rutiner, fördelning 
av uppgifter och behovet av kunskaper. Aktiviteter och åtgärder behöver också tillräckliga stödprocesser 
för att kunna bedrivas och genomföras på bästa sätt. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå i Borås Stad är inbyggt i systemstödet Stratsys 
med en egen modul. Avsikten är att ge cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen 
arbetar förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet för att stärka likvärdighet 
och underlätta uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2019 till 
totalt 979 stycken, en ökning med 171 anmälningar jämfört med 2018. 

Tillgång till industriområden/industrimark
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är relativt stor och målet är att möta efter-
frågan på längre sikt genom planering och utveckling av nya industriområden. Försäljningen av indu-
strimark på Viared Västra har pågått under året, dock återstår delar av området att exploatera. Även 
försäljningen av industrimark på Nordskogen har startat under året. Fortsatt exploateringsutbyggnad 
pågår vilket ger ca 14 ha industrimark. Utbyggnad av Nordskogens industriområde pågår med mark-
beredning och under 2020 beräknas utgifterna uppgå till ca 15 mnkr. Totalt har ett tiotal byggen 
färdigställts och påbörjats under 2019. Arbetet med att ta fram ytterligare mark har fortsatt under året, 
men behovet av nya alternativ till Viared och Nordskogen är nu angeläget enligt Kommunstyrelsen.

Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbeteupp-
går till cirka 394,7 mnkr. I detta belopp ingår även Vattenfalls flytt av kraftledning samtprojekterings-
kostnader. Projektet pågår fram till cirka år 2025. Exploateringen orsakar ökad trafik i Nabbamotet 
och kapacitetshöjande åtgärder genom ramper och rondeller behöver göras, vilket medför projekte-
rings- och anläggningskostnader på cirka 25 mnkr under 2019 och 2020. Detta innebär behov av 
ytterligare investeringsmedel utöver beviljade. Viared Norra och Nordskogen är klara med undantag 
av toppbeläggning som görs tidigast 2021. Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala 
utredningsarbeten för bland annat Galtbacken och Kyllared.

Uppsiktsplikt – projekt EMC
Energi- och miljöcenterprojektet på Sobacken (Projekt EMC) är i kostnad, omfattning och kom-
plexitet det största projekt Borås Stad någonsin företagit sig. Flera olika ”second opinions” och 
Stadsrevisionen framhöll synpunkter på, och brister i, beredningsunderlagen inför beslutet. Både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige uttryckte i sina beslut om projektet att riskerna, inte 
minst ekonomiskt, var stora. Stadsrevisionen bevakade under 2017, mot bakgrund av stora kostnads-
ökningar, hur Kommunstyrelsen bedrivit sin uppsiktsplikt av projekt EMC. Första revisorsgruppens 
samlade bedömning var att Kommunstyrelsen under 2017 inte hade fullgjort sin uppsiktsplikt för 
projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt sätt. 

De kommunala revisorerna ska årligen granska bl.a. att Kommunstyrelsen fullgör sina uppgifter enligt 
6 kap. 1 § kommunallagen (KL). Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bolagen, främst 
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen bestämmer formerna för hur tillsynen 
ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras. Uppsiktsplikten ska bedrivas så att det går att utläsa ur 
handlingar, protokoll och styrdokument hur och när Kommunstyrelsen har utövat sin uppsikt och 
säkerställa att samtliga av styrelsens ledamöter fått samma information.

Kommunstyrelsen har 20 maj 2019 som en del i uppsiktsplikten utvärderat de kommunala bolagens 
interna kontroll. När det gäller Borås Energi och Miljö AB konstaterar Kommunstyrelsen att bolaget 
under 2018 arbetat fram en riskpolicy, och man har i styrelsen upprättat ett riskutskott. Däremot 
saknar bolaget ett övergripande system för intern styrning och kontroll som innefattar en samlad 
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riskanalys och plan för intern kontroll. Kommunstyrelsen bedömer det som särskilt viktigt att Borås 
Energi och Miljö AB stärker sitt interna kontrollarbete. Bolagets arbete med en riskpolicy är ett viktigt 
steg i att förbättra det interna kontrollarbetet.

I uppsiktsplikten ingår även bl.a. att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av bolagens 
verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande 
direktiv. Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fattar beslut 
om sin årliga bedömning i samband med beslut om Borås Stads årsredovisning. I Borås Stads årsredo-
visning för 2019 framgår att Kommunstyrelsens bedömning är att Borås Energi och Miljö AB:s arbete 
med att implementera EMC-investeringen in i den normala verksamheten pågår, och är central för 
bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar bolagets balans- och resultaträkning 
med hög låneskuld och höga kapitalkostnader är det viktigt att i implementeringen hitta synergier 
och effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet. 2017 skrevs anläggningstillgångarna ned 
med 450 mnkr. Någon ytterligare nedskrivning har inte behövt göras 2019. Det är Kommunstyrelsens 
uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägard-
irektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Kommunstyrelsen har under 2019 genomfört tre planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi 
och Miljö AB. Under samtliga planerings- och uppföljningssamtal har Borås Energi och Miljö AB 
informerat om projekt EMC. Anläggningen invigdes den 12 september 2019.

Finansiell strategi och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Samtliga kommuner ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 1 § kommunal-
lagen. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen. Dessa krav med utgångspunkt i kommunallagen har funnits i oförändrad form sedan 
2006.

Stadsrevisionen noterade i sin granskning av Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2019 att Borås 
Stad inte har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen, 
däremot finns skrivningar om god ekonomisk hushållning både i Kommunfullmäktiges budget och 
i uppdaterade riktlinjer för Finansverksamheten.

Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning och nya finansiella mål för 
hela kommunkoncernen håller på att beredas, men har ännu inte behandlats politiskt. De finansiella 
målen är ännu viktigare kommande år när alla Sveriges kommuner står inför ekonomiska och verk-
samhetsmässiga utmaningar. 

Projekt Frisk organisation
Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2018 att genomföra projektet Frisk organisation, en treårig 
satsning på organisationshälsa med syftet att komma till rätta med sjukskrivning som kan härledas 
till organisatoriska faktorer. Ingången är att arbeta tvärs över samtliga förvaltningar och ge stöd till 
arbetsplatser med riskmönster i hög korttidssjukskrivning. Målet är att kapa inflödet till sjukskrivning, 
minska antalet rehabiliteringsärenden och utveckla goda arbetsplatser. Projektet ska med hjälp av ett 
chefsstöd (en avdelning) fånga upp och hantera ”färsk sjukfrånvaro” genom insatser på gruppnivå och 
stöd till chef. Inflödet i sjukfrånvaro ska fångas upp på ett tidigt stadium med hjälp av ett IT-stöd.

Projektet gick i drift vid årsskiftet 2018/2019. Kommunstyrelsen ska följa arbetet och fortlöpande 
informeras om projektets arbete och utfall. Första redovisningen skedde muntligt till Kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 23 april 2019.
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Nytt och förenklat styr- och ledningssystem
Under 2017-2018 deltog Borås Stad tillsammans med några andra kommuner i ett SKR-projekt kallat 
Förenklat och effektivare styrsystem. Det arbetet resulterade i en stor mängd förslag på områden att 
utveckla som nu ligger som grund i det fortsatta arbetet. 

Kommunstyrelsen gav den 6 maj 2019 stadsdirektören i uppdrag att revidera Borås Stads styr- och 
ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning så att det fokuserar på verksamhetens syfte 
och boråsarnas behov, att varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv och att 
förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar initiativ till 
utveckling och samarbete över de traditionella gränserna.

Arbetet sker i form av Tillitsresan. Stadsdirektören leder arbetet med Tillitsresan med stöd av 
Projektkontoret. Arbetet drivs på flera olika nivåer parallellt. Den politiska beredningsgruppen ska 
ge förutsättningar för de politiska beslut som behöver fattas och förankra arbetet inom de olika par-
tierna. En styrgrupp bestående av tjänstepersoner prioriterar och styr arbetet inom de olika utveck-
lingsområdena. Olika arbetsgrupper, tillsatta av styrgruppen, fördjupar sig inom olika områden. 
Arbetsgrupper med olika uppdrag bildas löpande. Alla medarbetare fick under våren 2019 erbjudande 
om att anmäla sitt intresse för att vara med i en arbetsgrupp. Tillitsambassadörerna ska ge kunskap 
från verksamheterna åt styrgrupp och arbetsgrupper, samt börja utveckla det tillitsbaserade förhåll-
ningssättet på sina egna arbetsplatser.

Under våren 2019 besökte Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och konsulten Sven-Martin 
Åkesson Borås för att berätta om vad tillitsbaserad styrning innebär. I augusti och september 2019 
samlades tillitsambassadörerna för första gången och påbörjade sitt arbete med att driva Tillitsresan 
framåt. Tillitsambassadörerna träffas fyra gånger om året. I augusti 2019 formerades den politiska 
beredningsgruppen som sedan dess träffas en gång i månaden. Kommunfullmäktiges budget för 
2022 planeras läggas upp enligt den nya styrmodellen, och vissa delar i budgeten kommer att anpassas 
redan från 2021.

Strategisk målbild – Barn och unga
Stadsrevisionen granskade 2018 ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyg-
gande arbete kring barn och unga. Granskningen visade att Borås Stads arbete inom området inte fullt 
ut är ändamålsenligt, och att det enligt Stadsrevisionens bedömning är väsentligt att Kommunstyrelsen 
stärker sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet inom området.

Den 2 september 2019 fastställde Kommunstyrelsen ett strategiskt inriktningsdokument och en 
politisk handlingsplan för Socialt hållbart Borås - vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 
perioden 2019-2021, en satsning som bland annat finansieras av ett statligt bidrag från Tillväxtverket. 
Återkoppling av arbetet kommer att ske till Kommunstyrelsen i mars och september 2020.

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser 
av livsvillkoren i Borås Stad. Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter poli-
tisk behandling och en verkställighetsdel som hanteras i förvaltningsorganisationen. I den politiska 
handlingsplanen framgår att mål ska formuleras för det förebyggande arbetet med barn och unga 
men också att utveckla samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende arbetet 
med barn och unga i Borås Stad. En förvaltningsövergripande styrgrupp för arbetet har tillsatts som 
leds av förvaltningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Informationssäkerhet
Borås Stad verkar liksom alla andra, företag och invånare, i ett informationssamhälle där stora mängder 
information produceras, skickas, bearbetas, lagras, mångfaldigas och kommuniceras.

https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/detharharhant/forenklatocheffektivarestyrsystem.4.2dda5ec916166034e8b5da.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/vadartillitforborasstad/utvecklingsomraden.4.1544b908169955a8b1a1325d.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/vadartillitforborasstad/utvecklingsomraden.4.1544b908169955a8b1a1325d.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/hurviorganiserartillitsresan/politiskberedningsgrupp.4.30145b1c16b4de238a24765b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/hurviorganiserartillitsresan/styrgrupp.4.1f67b3a316cb30686823ddbd.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/hurviorganiserartillitsresan/arbetsgrupper.4.291c9cc316adcd4fd9a49b33.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/hurviorganiserartillitsresan/arbetsgrupper.4.291c9cc316adcd4fd9a49b33.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/hurviorganiserartillitsresan/tillitsambassadorer.4.1f67b3a316cb30686823e1e5.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/hurviorganiserartillitsresan/politiskberedningsgrupp.4.30145b1c16b4de238a24765b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/hurviorganiserartillitsresan/politiskberedningsgrupp.4.30145b1c16b4de238a24765b.html


Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

64

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

En god informationssäkerhet är en förutsättning för att samhällslivet ska fungera och en nödvändighet 
för kommunens verksamhet. Detta ställer krav på styrning och kontroll av informationen. 

Informationssäkerhet syftar till de rutiner och system som används för att se till att tillbud och misstag 
inte leder till incidenter som skadar samhället eller enskilda. I Borås Stads fall betyder det skyddande 
av information på olika sätt beroende på hur känslig den är, dess konfidentialitet och tillgänglighet. 

Stadsrevisionen genomförde 2017 en granskning av Borås Stads informationssäkerhet. Stadsrevisionen 
konstaterade att den interna kontrollen avseende informationssäkerhet inte var tillräcklig. De brister 
som identifierades bedömdes främst bero på att Borås Stad till stor del saknade uppdaterade policys 
och rutiner för informationssäkerhet. De dokument som fanns hade i flertalet fall inte beslutats i 
enlighet med delegationsordningen. 

Under 2019 har ett förarbete pågått inför införandet av ett nytt ledningssystem för informationssäker-
het (LIS) i Borås Stad. Förarbetet har innefattat riskanalyser, konsekvensanalyser, GAP-analyser och 
intressentanalyser. Införandet av det nya ledningssystemet kommer att påbörjas under hösten 2020. 

GDPR
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i Sverige. Dataskyddsförordningen 
kallas också för GDPR (General Data Protection Regulation) och är en EU-gemensam förordning 
som gäller för alla länder i EU. Den nya dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL) 
och reglerar hur kommuner, företag och andra får behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen 
kräver att varje organisation som hanterar personuppgifter ska föra ett register över hur dessa uppgifter 
behandlas.

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är en samverkan som 
syftar till att ge medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Två dataskyddsom-
bud har till uppgift att övervaka att Borås Stad följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombuden 
genomför en granskning varje vår samt en egenskattning av dataskyddmognaden varje höst. 

För 2019 så noterar dataskyddsombuden att granskningarna generellt mottas väl och genomförs bra av 
de personuppgiftsansvariga. Det som noteras från granskningarna är att Borås Stad inte lyckats med 
att genomföra ett konformt arbete med dataskyddsfrågorna fullt ut för alla förvaltningar, vilket enligt 
dataskyddsombuden främst härrör från uppstarten av GDPR-projektet under 2018. Det förekommer 
fortfarande en viss sammanblandning mellan vad som avses med informationssäkerhetsarbete och 
dataskyddsarbete, vilket pekar på att mognaden är något svag i frågorna.

Nyligen så har en e-learning i dataskydd publicerats på Borås Stads intranät för anställda. Den skulle 
varit på plats för cirka ett år sedan men har av olika skäl försenats. De förvaltningar som enligt data-
skyddsombuden lyckas bäst är de som avsatt resurser för arbetet med dataskyddsfrågor och som har 
skapat gemensamma arbetsformer med andra förvaltningar. Bland annat har förvaltningarna inom 
det sociala klustret lyckats väl.

Dataskyddsombuden noterar också att flera förvaltningar skulle behöva jobba mer systematiskt med 
dataskyddsfrågorna och säkerställa resurser för arbetet.

Näringslivsarbetet
Under 2019 inledde Borås Stad ett samarbete med Västsvenska Handelskammaren. Handelskammarens 
modell ”Lokalt företagsklimat” riktar sig till kommunala politiker och tjänstemän med frågor om 
faktorer som påverkar näringslivsklimatet. Företag och lokala näringsidkare får på motsvarande sätt 
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svara på frågor om hur de uppfattar det lokala företagsklimatet. Syftet är att förändra attityder och 
förbättra kunskaper hos såväl den kommunala organisationen som hos det lokala näringslivet. Det 
som sker i mötet mellan kommunens företrädare och näringslivet är avgörande för näringslivsklimatet, 
och ett gott näringslivsklimat ökar kommunens och regionens attraktionskraft.

Västsvenska Handelskammaren utförde under 2019 för Borås Stads räkning en enkätundersökning 
och Näringslivsenheten har anordnat workshops med företagare, politiker och tjänstepersoner från 
Borås Stad. Synpunkter som framkom var bland annat en önskan om att företagare och förtroende-
valda politiker vill träffas oftare. 

Ett sätt att jobba med frågorna är projektet ”Borås runt på 109 dagar” som Kommunstyrelsen beslu-
tat genomföra. Under vintern och våren 2019-2020 kommer Kommunstyrelsen att genomföra 109 
företagsbesök på 109 dagar – ”Borås runt på 109 dagar”. 

Under 2019 fattade Kommunstyrelsen beslut om att tjänstepersoner och handläggare som handläg-
ger ärenden för företagare samt de tjänstepersoner som möter företag som är utförare inom vård och 
omsorg ska utbildas i företagares förutsättningar att driva företag. Detta för att ytterligare förbättra 
omdömet om Borås Stad i Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet i kommunen. 

Trafikplan
Arbetet med att utforma Borås Trafikplan leds av Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering. 
I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Denna utgår från att kommunen 
kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040, vilket innebär att resor och trafik kommer 
att öka i motsvarande grad.

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat att 
framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stads-
utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås 
att en trafikplan ska tas fram.

Trafikplanens syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som 
behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Planen kommer att baseras på en 
målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykelresorna och resor med busstrafiken 
ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning att dämpas. Under 2019 har utredningar, 
trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Parallellt pågår också ett arbete med att 
ta fram en cykelstrategi.

Då ytterligare frågor har tillkommit under arbetet, bland annat gällande hur kollektivtrafiken ska 
hanteras, och komplexiteten har ökat så beräknas trafikplanen skickas på remiss efter sommaren 2020.

Lagen om elektroniska fakturor
Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor ska vara elek-
troniska. PDF-fakturor eller pappersfakturor räknas inte som e-fakturor. Kravet på e-faktura gäller 
vid alla inköp där betalning sker mot faktura.

Avdelningen E-handel inom Koncerninköp arbetar med den nya lagen gällande elektroniska fakturor 
till följd av offentlig upphandling mot målet med 100 % elektroniska fakturor. Arbetet fortsätter under 
2020. Borås Stad har sedan lång tid tillbaka haft krav på e-faktura när det gäller de upphandlingar 
som sker via Koncerninköp vilket underlättat arbetet. Antalet elektroniska fakturor har ökat från 
föregående år och närmar sig 90 procent. 

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181277-om-elektroniska-fakturor-till_sfs-2018-1277
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som 
Stadsrevisionen genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentio-
ner. Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga 
brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/
styrelser som gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte 
kan ses som ändamålsenlig. 

Det är väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt inom området och arbetar 
fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. Kommunstyrelsen 
behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en kommungemensam styr-
modell med styrande dokument som bl.a. beskriver ansvar, roller och förväntningar för de nämnder 
som omfattas. Styrdokumenten behöver även inkludera riktlinjer för när en extern upphandling ska 
genomföras respektive när Servicekontoret ska ges uppdrag. Kommunstyrelsen behöver utreda och 
förtydliga Servicenämndens ansvar och förutsättningar att hålla beredskap som leverantör vid extra-
ordinära händelser eller då externa leverantörer inte anses kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna.

Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder/styrelser samti-
digt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning. Det är nödvändigt att 
arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med koncernnyttan 
i fokus, varför arbetet behöver styras och samordnas av Kommunstyrelsen i samverkan med övriga 
berörda nämnder.

Uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter 
och korruption
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Syftet med granskningen var följa upp granskningsresultaten från 
Stadsrevisionens rapport från 2013 och genomföra en nulägesanalys av hur Borås Stads arbete inom 
området ser ut 2019. 

Borås Stad har under de senaste åren genomfört en mängd åtgärder inom området för att förebygga 
och motverka oegentligheter och korruption. Stadsrevisionen kan konstatera att vissa delar av Borås 
Stads arbete fortfarande är under uppbyggnad. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
de brister som konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads arbete med 
att förebygga oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenligt.

Granskningens nulägesanalys visar att Borås Stad fortfarande saknar en kommungemensam vär-
degrund vilket är en grundläggande komponent i det förebyggande arbetet mot oegentligheter och 
korruption. Borås Stad saknar även en kommungemensam strategi inom området. Kommunstyrelsen 
har inte heller fastställt mål och inriktning för avdelningen Centrum för kunskap och säkerhets 
(CKS) förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Borås Stad saknar dessutom centrala 
riktlinjer för hur kommunen ska sköta sitt informationsansvar och bedriva kontroll och uppföljning 
när det gäller förtroendeskadliga bisysslor.
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Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen slutför arbetet med att 
ta fram en kommungemensam värdegrund och formulerar en övergripande strategi inom området. 
Kommunstyrelsen behöver även fastställa mål och inriktning för CKS och genomföra uppföljning 
gentemot målen. Kommunstyrelsen behöver vidare säkerställa att arbetet mot förtroendeskadliga 
bisysslor sker i enlighet med lagen om offentlig anställning och att en ändamålsenlig systematik inom 
området avseende information, kontroll och uppföljning upprättas på övergripande nivå. 

Stadsrevisionen vill betona att det fortsatt är av stor vikt att vidareutveckla och levandegöra arbetet 
med intern kontroll och kontinuerligt utbilda verksamheterna för att även fortsatt utveckla arbetet 
med att förebygga och minska risken för oegentligheter och korruption.

Övergripande krisberedskap i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap. Syftet med 
granskningen var att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads övergripande krisberedskap präglas 
av brister inom Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås 
Stad genom Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området är 
bristerna när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning så omfattande att den ändå inte 
kan ses som ändamålsenlig. 

Krisledningsnämnden har inte haft sammanträde, utbildning eller övning under mycket lång tid. Detta 
innebär enligt Stadsrevisionens bedömning avsteg från nämndens reglementen, lag om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Borås 
Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Förhållandena innebär 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden under en längre tid haft en påtagligt 
passiv hållning till den uppgift man tilldelats av Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, tillämplig lagstiftning och 
de mål från Kommunfullmäktige som gäller för nämnden. Kommunstyrelsen behöver tillse att 
Kommunfullmäktige kan fatta beslut om ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden och säker-
ställa en tillräcklig uppsikt över nämnden. Åtgärderna behöver i Stadsrevisionens mening genomföras 
skyndsamt för att säkerställa en ändamålsenlig krisberedskap på övergripande nivå i Borås Stad.  

Stadsrevisionen bedömer att effekterna av ovanstående brister hittills varit förhållandevis små. 
Krisledningsstabens arbete på operativ nivå bedöms delvis kunna kompensera för bristerna vid en 
faktisk händelse. Skulle det inträffa en allvarlig händelse i närtid riskerar dock Krisledningsnämndens 
arbete att allvarligt försvåras genom otydliga uppgifts- och ansvarsförhållanden och genom att nämn-
den inte är tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina uppgifter.

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i 
Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument 
bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata utförarna 
via LOU delvis är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver tillse att avtalsuppföljning genomförs på 
övergripande nivå avseende de kommunövergripande avtal som nämnden ansvarar för. Stadsrevisionen 
bedömer att Koncerninköpsavdelningens roll när det gäller uppföljning av ramavtal bör förtydligas. 
Det bör tydligt framgå vem som ansvarar för avtalsuppföljning och hur uppföljning ska ske i enlighet 
med upprättade avtal. Kommunstyrelsen behöver dessutom säkerställa att tilldelningsbeslut fattas 
och anmäls som delegationsärenden i enlighet med beslutad delegationsordning. 
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Kommunstyrelsen behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. Kommunstyrelsen behöver årligen redovisa hur arbetet med upp-
följning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa 
att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas arbete.

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen bör beakta lämnade rekommendationer i granskningen 
vid översyn av Riktlinjerna för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamål-
senligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Miljö- 
och konsumentnämndens, Fritids- och folkhälsonämndens, Förskolenämndens, Kulturnämndens 
och Vård- och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt 
tillräcklig. Berörda nämnder bör genomföra åtgärder i enlighet med rekommendationer i bilagd rap-
port. Kommunstyrelsen bör säkerställa att de styrdokument, som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna, kompletteras och uppdateras. 

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete. 

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter fakture-
ras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister i samtliga 
granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och äld-
renämnden. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av 
taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar 
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. Kommunstyrelsens roll vad gäller samord-
ning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning behöver stärkas och förtydligas. 
Vidare kan ekonomistyrningsprinciperna kopplat till samverkan, insatser och åtgärder kring barn 
och unga utvecklas. 
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från 
tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande 
som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltnings-
dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Kommunstyrelsen har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Kommunstyrelsen har genom-
fört en egen riskanalys som identifierade 26 risker. I riskanalysen beaktas sammantaget sju risker som 
avser egen verksamhet. Fyra av dessa risker är av övergripande karaktär. Tre av riskerna omfattar två av 
Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Kommunstyrelsen den 2 mars 2020. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. Av systemmässiga skäl anges inte alltid vid-
tagna åtgärder i uppföljningsrapporten. Dessa finns dock med i Stratsys. Avseende ett kontrollmoment 
stämmer den genomförda kontrollen inte fullt ut med beskriven kontrollmetod.    

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-09-30 med Kommunstyrelsen, förtroendevalda revisorer, yrkesrevi-
sorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning från Stadsledningskansliet.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  
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Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kommunstyrelsen har under året inte uppnått målvärdena för tre av nio indikatorer. Avseende en 
indikator analyseras inte varför indikatorns målvärde inte uppnås. Nämnden har när det gäller övriga 
inte uppnådda målvärden under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. Nio av tretton uppdrag har inte genomförts. Avseende tre av de uppdrag som inte har 
genomförts anges ingen förklaring till varför uppdraget inte genomförts under året. Genomförande 
av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms vara ett förbättringsområde för Kommunstyrelsen.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 36 960 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar vidare att 
bufferten har varit för lågt satt.

Kommunstyrelsen har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Kommunstyrelsen har genom-
fört en egen riskanalys som identifierade 26 risker. I riskanalysen beaktas sammantaget sju risker som 
avser egen verksamhet. Fyra av dessa risker är av övergripande karaktär. Tre av riskerna omfattar två av 
Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Kommunstyrelsen den 2 mars 2020. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. Av systemmässiga skäl anges inte alltid vid-
tagna åtgärder i uppföljningsrapporten. Dessa finns dock med i Stratsys. Avseende ett kontrollmoment 
stämmer den genomförda kontrollen inte fullt ut med beskriven kontrollmetod.    

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Granskningen 
visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i Stadsrevisionens 
tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. Beställar- utfö-
rarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och 
uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som 
konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads arbete med att förebygga 
oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenligt. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning 
väsentligt att Kommunstyrelsen slutför arbetet med att ta fram en kommungemensam värdegrund 
och formulerar en övergripande strategi inom området. Kommunstyrelsen behöver även fastställa 
mål och inriktning för CKS och genomföra uppföljning gentemot målen. Kommunstyrelsen behöver 
vidare säkerställa att arbetet mot förtroendeskadliga bisysslor sker i enlighet med lagen om offentlig 
anställning och att en ändamålsenlig systematik inom området avseende information, kontroll och 
uppföljning upprättas på övergripande nivå. 

Granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap visar att Borås Stads övergripande krisbered-
skap präglas av brister inom Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att 
Borås Stad genom Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området 
är bristerna när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning så omfattande att den ändå inte 
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kan ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver tillse att Kommunfullmäktige kan fatta beslut 
om ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden och säkerställa en tillräcklig uppsikt över nämnden. 

Kommunstyrelsen har enligt Stadsrevisionens bedömning en delvis ändamålsenlig styrning och upp-
följning av privata utförare via LOU. Kommunstyrelsen behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
säkerställa följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Kommunstyrelsen behöver årligen 
redovisa hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas arbete.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det i de flesta nämnder inte görs systematiska 
analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör 
se över sina rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens prin-
ciper efterlevs. Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete. 
Kommunstyrelsen bör även säkerställa att de styrdokument, som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna, kompletteras och uppdateras.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras. Kommunstyrelsens roll vad gäller samordning 
av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning behöver stärkas och förtydligas. Vidare 
kan ekonomistyrningsprinciperna kopplat till samverkan, insatser och åtgärder kring barn och unga 
utvecklas. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade 
nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt 
de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms vara 
ett förbättringsområde för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver ha en tillräckligt stor buffert 
och användningen av bufferten behöver ske i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges 
budget. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområden. Den interna 
kontrollen kan utvecklas genom att fler verksamhetsområden beaktas i riskanalysen och att samtliga 
kontrollmoment genomförs i enlighet med beskrivningen i planen för intern kontroll. 
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Krisledningsnämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar inget eget ekonomiskt resultat och upprättar ingen egen årsredovisning. Nämnden 
ingår i viss mån i Kommunstyrelsens årsredovisning och använder vid behov förvaltningsresurser från 
Stadsledningskansliet genom krisledningsstaben. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige för 2019. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Borås 
Stads styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Krisledningsnämnden har inte fått några uppdrag av Kommunfullmäktige för 2019. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.

Nämndens verksamhet och reglementen
Krisledningsnämnden hade under 2019 ett reglemente som antogs av Kommunfullmäktige 20 augusti 
2015. Reglementet gällde fram till 30 juni 2019. Stadsrevisionen konstaterade i fördjupad granskning 
av övergripande krisberedskap i Borås Stad 11 november 2019 att Krisledningsnämnden saknade ett 
gällande reglemente vilket innebar avsteg från kommunallagen. 

Den 19 december 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om ett nytt reglemente för 
Krisledningsnämnden. Tidigare var ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden desamma som 
i Kommunstyrelsen. Genom det nya reglementet förändrades antalet ledamöter i nämnden till fem 
ledamöter och fyra ersättare.
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I reglementet (båda som gällt under olika delar av 2019) framgår bl.a. att Krisledningsnämnden ska 
sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form avutbildning eller övning.  

Under 2019 har Krisledningsnämnden inte haft något sammanträde eller någon utbildning/övning. 
Nämnden har däremot 26 februari 2020 haft en halvdags utbildning. Vidare har nämnden haft 
sammantaget 11 sammanträden i mars 2020. 

Krisledningsnämnden ska även följa de bestämmelser som anges i Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad som antogs av Kommunfullmäktige 19 juni 2019.

I det gemensamma reglementet framgår bland annat att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inom 
sina respektive verksamhetsområden ska följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska 
följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt 
att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag 
och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt 
besvara de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.

När det gäller uppföljning, återredovisning och rapportering till Kommunfullmäktige framgår att 
nämnden kontinuerligt ska följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller 
genom särskilt uppdrag. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som

delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas 
till Kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. Återrapportering till 
Kommunfullmäktige regleras även i 6 kap. 5 § kommunallagen.  

Krisledningsnämnden har under 2019 inte upprättat någon redovisning till Kommunfullmäktige 
så som reglementet föreskriver. Nämnden har inte heller upprättat någon årsredovisning till 
Kommunfullmäktige. I viss utsträckning berörs Borås Stads arbete med krisberedskap/krisledning i 
Kommunstyrelsens redovisning till Kommunfullmäktige. 

I den fördjupade granskningen av övergripande krisberedskap i Borås Stad framkommer i intervjuer att 
gränsen mellan Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen varit otydlig. Detta då det var personu-
nion mellan nämndernas ledamöter i enlighet med det tidigare reglementet. En bättre rågång mellan 
nämnderna behöver säkerställas. Det nya reglementet med färre ledamöter i Krisledningsnämnden 
uppges möjliggöra detta.1 

I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens uppgifter och ansvar 
när det gäller krisledning och höjd beredskap reviderades även Kommunstyrelsens reglemente av 
Kommunfullmäktige 20 februari 2020.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Övergripande krisberedskap i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads övergripande krisberedskap. Syftet med 
granskningen var att granska om Borås Stads övergripande krisberedskapsarbete är ändamålsenligt.

1 Borås Stad, Stadsrevisionen; Övergripande krisberedskap i Borås Stad 2019-11-11: s 13.
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Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads övergripande krisberedskap präglas 
av brister inom Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås 
Stad genom Stadsledningskansliet bedriver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området är 
bristerna när det gäller krisledningsorganisationens politiska ledning så omfattande att den ändå inte 
kan ses som ändamålsenlig. 

Krisledningsnämnden har inte haft sammanträde, utbildning eller övning under mycket lång tid. Detta 
innebär enligt Stadsrevisionens bedömning avsteg från nämndens reglementen, lag om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Borås 
Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Förhållandena innebär 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Krisledningsnämnden under en längre tid haft en påtagligt 
passiv hållning till den uppgift man tilldelats av Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden saknar sedan 30 juni 2019 ett gällande reglemente vilket innebär avsteg från 
kommunallagen. Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens beredning av Krisledningsnämndens 
reglemente har varit otillräcklig. Kommunstyrelsens bedöms därutöver inte heller haft en tillräcklig 
uppsikt över Krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, tillämplig lagstiftning och 
de mål från Kommunfullmäktige som gäller för nämnden. Kommunstyrelsen behöver tillse att 
Kommunfullmäktige kan fatta beslut om ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden och säker-
ställa en tillräcklig uppsikt över nämnden. Åtgärderna behöver i Stadsrevisionens mening genomföras 
skyndsamt för att säkerställa en ändamålsenlig krisberedskap på övergripande nivå i Borås Stad.  

Stadsrevisionen bedömer att effekterna av ovanstående brister hittills varit förhållandevis små. 
Krisledningsstabens arbete på operativ nivå bedöms delvis kunna kompensera för bristerna vid en 
faktisk händelse. Skulle det inträffa en allvarlig händelse i närtid riskerar dock Krisledningsnämndens 
arbete att allvarligt försvåras genom otydliga uppgifts- och ansvarsförhållanden och genom att nämn-
den inte är tillräckligt utbildad eller övad i att fullgöra sina uppgifter. 

Vidtagna åtgärder med anledning av granskningen
Kommunstyrelsen anger i svar på revisionsrapport – Övergripande krisberedskap i Borås Stad 14 
april 2020 bl.a. vidtagna och pågående åtgärder som syftar till att åtgärda konstaterade brister. Dessa 
anges enligt nedanstående. 

• Nytt reglemente för Krisledningsnämnden är antagen av Kommunfullmäktige, samt utbild-
ning och övning av ledamöter och dess ersättare är planerad för genomförande under första 
kvartalet 2020. 

• Plan för kontinuerlig uppföljning för att säkerställa följsamhet mot reglementet, tillämplig 
lagstiftning och de mål från Kommunfullmäktige som gäller för nämnden framtagen. 

• Kommunövergripande utbildnings- och övningsplan för mandatperioden med planerade 
aktiviteter inom ramen för krisberedskap, framtagen och beslutad i enlighet med Borås Stads 
gällande styrdokument och nationella direktiv. 

• En kommunövergripande satsning vad gäller utbildning av stabsfunktioner inplanerad för 
genomförande under första halvåret 2020.

• Rådande Coronakris prövar Borås Stads krisberedskap här och nu i en omfattning som inte 
skett tidigare. Mot bakgrund av detta behöver krisarbetet utvärderas när den pågående krisen 
är över.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Krisledningsnämnden har inte upprättat några egna regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har för 2019 inte genomfört någon riskanalys eller upprättat någon plan för intern kontroll. 
Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Krisledningsnämndens 
interna kontroll omnämns inte heller i Kommunstyrelsens regler och anvisningar eller plan för intern 
kontroll.  Förhållandena innebär avsteg från Borås Stads regler för intern kontroll. 

Borås Stad har under året arbetat fram en risk- och sårbarhetshetsanalys (RSA) för perioden 2019-2022 
och en plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen har fastställts 
av Kommunfullmäktige 19 juni 2019.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämnden utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommunfullmäktiges regle-
mente, budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll bedöms 
utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedömningen ingår 
också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden eller några uppdrag beslutade av 
Kommunfullmäktige för 2019. Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden. 

Krisledningsnämnden har under 2019 inte upprättat någon redovisning (tertialrapporter) till 
Kommunfullmäktige så som reglementet föreskriver. Nämnden har inte heller upprättat någon 
årsredovisning till Kommunfullmäktige. I viss utsträckning berörs Borås Stads arbete med kris-
beredskap/krisledning i Kommunstyrelsens redovisning (tertialrapporter och årsredovisning) till 
Kommunfullmäktige. Borås Stad har under året arbetat fram en risk- och sårbarhetshetsanalys (RSA) 
för perioden 2019-2022 och en plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
Planen har fastställts av Kommunfullmäktige 19 juni 2019. 

Krisledningsnämnden har inte upprättat några egna regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har för 2019 inte genomfört någon riskanalys eller upprättat någon plan för intern kontroll. 
Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Krisledningsnämndens 
interna kontroll omnämns inte heller i Kommunstyrelsens regler och anvisningar eller plan för intern 
kontroll.  Förhållandena innebär avsteg från Borås Stads regler för intern kontroll. Borås Stad har under 
året arbetat fram en risk- och sårbarhetshetsanalys (RSA) för perioden 2019-2022 och en plan för hante-
ring av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen har fastställts av Kommunfullmäktige 
19 juni 2019.

Borås Stads övergripande krisberedskap präglas av brister inom Krisledningsnämndens och 
Kommunstyrelsens ansvarsområden. Trots att Borås Stad genom Stadsledningskansliet bedri-
ver ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området är bristerna när det gäller krislednings-
organisationens politiska ledning så omfattande att den ändå inte kan ses som ändamålsenlig. 
Krisledningsnämnden behöver säkerställa följsamhet mot reglementen, tillämplig lagstiftning och 
de mål från Kommunfullmäktige som gäller för nämnden.
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Stadsrevisionen kan konstatera att Krisledningsnämnden under 2019 inte följt de anvisningar som 
finns i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad när det 
gäller uppföljning, återredovisning och rapportering under året (7 §). Nämnden har inte heller följt 
Borås Stads regler för intern kontroll. Gränsen mellan Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen 
har varit otydlig. Detta då det varit personunion mellan nämndernas ledamöter. Krisledningsnämnden 
och Kommunstyrelsen har under 2019 och början på 2020 vidtagit åtgärder som syftar till att säker-
ställa Krisledningsnämndens följsamhet till Kommunfullmäktiges reglementen och  att förtydliga 
Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens uppgifter och ansvar. 

Trots att konstaterade avvikelser är omfattande bedömer Stadsrevisionen, med hänvisning till 
Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens skyndsamma åtgärder och då Stadsledningskansliet 
bedöms bedriva ett till stor del ändamålsenligt arbete inom området, ändå att verksamheten sköts 
på ett delvis ändamålsenligt sätt. Stadsrevisionens bedömning är att Krisledningsnämnden utöver 
redan vidtagna åtgärder behöver säkerställa en ändamålsenlig redovisning till Kommunfullmäktige 
och efterlevnad av Borås Stads regler för intern kontroll. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett  delvis ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Krisledningsnämnden behöver säkerställa en ända-
målsenlig redovisning till Kommunfullmäktige. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med 
hänvisning till att nämnden inte följt Borås Stads regler för intern kontroll. 
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 748 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att ingen 
buffert är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med att Valnämnden erhöll ett 

högre statsbidrag än budgeterat. En annan grund till överskottet är att projektanställd per-
sonal avslutat sina anställningar tidigare än beräknat samt att valledaren varit föräldraledig i 
sex månader.

Valnämnden framhåller i årsredovisningen att nämnden kommer att begära att få behålla 600 tkr av 
sitt överskott från 2019. Anledningen till detta är för att stärka nämndens organisation inför kom-
mande val 2022. Den nya vallagsändringen kräver enligt nämnden en översyn av samtliga vallokaler 
och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Kommunfullmäktige har inte antagit några mål för nämnden. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunfullmäktige har inte antagit några uppdrag för nämnden. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.

Valet till Europaparlamentet 
Valet genomfördes 26 maj. Borås Stad har sammanlagt 83 valdistrikt som har olika antal röstberät-
tigade. Valkansliet har under valperioden 2019 utökats med tre tidsbegränsade tjänster för att kunna 
genomföra valet samt rekrytering av röstmottagare. 

Valnämnden 2019
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Valkansliet har varit sammankallande och flera förvaltningar har varit med i satsningen för ökat 
valdeltagande som därmed blev en hela-staden fråga. Projektet fick 500 tkr i statliga medel från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Målgrupperna har varit områden med lågt 
valdeltagande, förstagångsväljare, utrikes födda som tidigare inte röstat i Sverige och personer med 
funktionsnedsättning. Satsningarna har förutom kampanjen #klartjagskarösta, bland annat bestått av 
informationsfilm och utbildningsinsatser. En projektsamordnare och två valinformatörer har anställts 
under valperioden för att genomföra projektet. 

Inför Europaparlamentsvalet har det har hållits utbildningar för röstmottagare. Nämnden har närvarat 
vid utbildningen för röstmottagare. Under valperioden tjänstgjorde ca 650 personer i förtidsröstningen 
samt röstmottagningen i vallokalerna på valdagen. I valet till Europaparlamentet ökade valdeltagandet 
totalt sett med 3,92 procentenheter i Borås jämfört med tidigare Europaparlamentsval. 

Europaparlamentsvalet genomfördes med en delvis förändrad vallag, bland annat innebärande att 
valsedelsställen skulle avskärmas för att förbättra skyddet av valhemligheten. Europaparlamentsvalet 
genomfördes utan att några inkomna, anmälda incidenter från Valprövningsnämnden har rapporte-
rats. Valdatasystemet Kaskelot har använts för andra gången i samband med Europaparlamentsvalet. 
Valnämndens kansli har utvärderat Europaparlamentsvalet. Förbättringsförslag från röstmottagare 
har inkommit genom enkäter,  detta kommer att beaktas i Valnämndens framtida arbete med val. 
Projektet för att öka valdeltagandet har avlämnat en projektrapport med utvärdering i september 2019.

Fördjupade granskningar
Revisorerna har inte genomfört någon fördjupad granskning riktad mot nämnden under året. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har genomfört en egen riskanalys som identifierade 23 risker i november 2019. Planen 
för intern kontroll omfattade 14 kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till 
nämnden i februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser 
och åtgärder. Nämnden har inte haft regler och anvisningar för intern kontroll under 2019. Nämnden 
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll i februari 2020.

Stadsrevisionen noterar att Valnämnden inte har någon delegationsordning men att denna är under 
framtagande. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-11-19 med Valnämnden, förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer 
vid Stadsrevisionen och personal från valkansliet.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 



Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

80

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 748 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. Med hänsyn tagen 
till nämndens begränsade verksamhet under året bedömer Stadsrevisionen det som acceptabelt att 
nämnden inte beslutat om buffert i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Det är ett förbätt-
ringsområde inför kommande år. 

Nämnden har genomfört en egen riskanalys i november 2019. I riskanalysen har det identifierats 
och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen 
ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga 
kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den 
interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Nämnden har i februari 2020 antagit egna regler 
och anvisningar för intern kontroll.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men med 
identifierade utvecklingsområden. Nämnden behöver genomföra riskanalys och ta beslut om plan för 
intern kontroll inom de tidsramar som anges i Borås Stads regler för intern kontroll. 

Nämnden behöver upprätta regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att 
detta har åtgärdats inför 2020. 
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Lokalförsörjningnämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 31 981 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden har inte upprättat 
någon åtgärdsplan med anledning av underskottet och innan de tog bufferten i anspråk. Däremot 
har nämnden i årsredovisningen redogjort för hur de vill komma till rätta med de stora underskotten 
m.a.a. internhyressystemet.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. 

Nämndens verksamhet finansieras på tre olika sätt, via nämndbidrag, vissa fastigheter endast genom 
intäkter och vissa genom en blandning av bidrag och intäkter. Det största underskottet finns i de 
verksamheter som endast finansieras via nämndbidrag. Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Orsaken till högre lokalkostnader om 18 841 tkr är främst högre hyreskostnader för verk-
samheterna lokalbanken samt ej uthyrningsbara lokaler. Budget för verksamheterna var 
3 000 tkr och utfallet 18 394 tkr, en avvikelse om 15 394 tkr. Totalt har lokalkostnader ökat 
med 9,42 % eller 43 245 tkr jämfört med bokslut 2018.

• Avvikelse för övriga lokalrelaterade kostnader är 12 516 tkr. Orsaken är främst högre kon-
sumtionsavgifter om 9 289 tkr varav 7 770 tkr har uppstått inom verksamheten intern-
hyresfastigheter. Konsumtionsavgifter har totalt ökat med 9,73 % eller 9 973 tkr jämfört 
med utfallet för 2018.

• Kapitalkostnaderna är 11 930 tkr högre än budget. Underskottet avser delvis internhyres-
fastigheter där ett antal objekt inte hade någon budget för kapitalkostnader då de tillkommit 
efter att budget för 2019 fastställdes. Historiskt har en extern inhyrning inte budgeterats 
förrän ett hyresavtal är underskrivet. Detta kommer att förändras inför budget 2021.

• Det finns sammanlagt 26 stycken objekt utan budget varav 23 stycken är internhyresfastig-
heter. Utfall för objekten är ett underskott om 11 115 tkr. Underskottet för året har ökat   
8,24 % jämfört med 2018.
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Investeringsbudget
Investeringsbudgeten uppgår till 464 837 tkr varav 290 178 tkr har använts. Investeringarna består 
främst av ombyggnad av skolor (139 271 tkr), förskolor (57 392 tkr) samt mindre ombyggnationer 
och reinvestering av SE-vallen, Stadsparksbadet, Borås Simarena, skjuthall till Polisutbildningen samt 
Stadshusets entré. Mindre investeringar, såsom energibesparande åtgärder, solenergi, hyresgästanpass-
ningar och fiberinvesteringar har genomförts till en summa av 68 362 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1   0   3   0 – av 4 Kommunfullmäktige indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för en av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Målvärde är satt till 4 %, utfallet är 9,3 %. Indikatorn har ökat med 3,5 procentenheter jäm-
fört med värdet år 2018. Ökningen menar nämnden består av sjukskrivningar över 60 dagar 
som inte är arbetsrelaterade.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

1   2   1   0 – av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
ett uppdrag inte genomfört.

0   1   1   0 – av 2 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är: 

• Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i kommunens 
befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 
För att kunna göra denna bedömning menar nämnden att det krävs ett omfattande arbete 
där flera förutsättningar måste undersökas, t ex väderstreck på fastighetens placering. 
Nämnden menar att utredningen kommer att fortsätta under år 2020.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Internhyressystemet - lokalkostnader
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra per-
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i 
en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna. 
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort sikt. 
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Ett internhyressystems mål kan vara ett ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften samtidigt 
som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med syfte att lokalkost-
naderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.

Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för resurser 
i själva verksamheten.

Internhyressystemet infördes år 2017 och ska omräknas var tredje år, vilket blir år 2020 för kommande 
treårsperiod.

Lokalbank 
En nämnd kan med en uppsägningstid på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att 
nämnden vill avstå en viss lokal till Lokalbanken. Det ekonomiska ansvaret övergår då till lokalför-
valtaren. Avsikten är att lokalförvaltaren omedelbart startar ett arbete för att använda lokalen på annat 
sätt, sälja den eller avsluta en inhyrning.

Lokalresursplan, dialog med nämnder
Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2019 – 2021 är beslutad 2018. Lokalresursplanen ska 
synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och ge bättre förutsättningar för en 
strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger sedan till grund för det årliga investe-
ringsbudgeten och leder fram till Kommunfullmäktiges investeringsbeslut. De flesta förvaltningar 
har bidragit med lokalplaner för respektive verksamhet som bilagts lokalresursplanen. 

Under år 2019 har arbetet med lokalresursplanen införts i styr- och ledningssystemet Stratsys. I 
LFN:s budget 2020 beskriver man framtagandet av Lokalresursplanen som en av lokalförsörjnings-
verksamhetens viktigaste uppgifter. Varje år genomför nämnden en lokalrevision omfattande Borås 
Stads anläggningar som faller inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar. Tillsammans med verk-
samhetsnämnderna analyseras nuvarande samt önskad framtida lokalsituation. Utifrån denna analys 
sammanställs stadens lokalbehov i Lokalresursplanen, som sedan ligger till grund för budgetarbete 
kopplat till investeringar samt förhyrningar.

Borås Simarena
Lokalförsörjningsförvaltningen planerade för att utföra en renovering av golv samt bassängduk och 
Borås Simarena skulle hålla stängt under maj till oktober 2019. Planerad stängning av Borås Simarena 
var satt till 13 maj. 

Renoveringen har skjutits upp och förhoppningsvis genomförs renoveringen under två etapper, somma-
ren 2020 och 2021, vilket enligt nämnden ger de minsta störningarna i verksamheterna. Prognosticerat 
belopp för renoveringens investeringsbudget år 17,7 mnkr.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i 
Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument 
bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. 
Lokalförsörjningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Lokalförsörjningsnämnden behöver säker-
ställa följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta.
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Granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som 
Stadsrevisionen genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens inten-
tioner. 

Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga 
brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/
styrelser som gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte 
kan ses som ändamålsenlig. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen 
ska fungera i praktiken och utforma en kommungemensam styrmodell med styrande dokument 
som bl.a. beskriver ansvar, roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. 
Lokalförsörjningsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens 
arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna 
och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. Det är 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande 
nämnder samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Lokalförsörjningsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Lokalförsörjningsnämnden bedöms inte ha en 
helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen 
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. 
Lokalförsörjningsnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, 
baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 
områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens kvalitets- och miljölednings-
system (ISO). Varje år utför förvaltningens internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår 
i verksamhetssystemet.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 34 risker. Planen för intern kontroll omfattade 17 kontrollmoment. 
Uppföljningen är avrapporterad till nämnden den 18 februari 2020. Vissa kontrollmoment har av 
systemmässiga skäl fallit bort från intern kontrollplan och uppföljning. Stadsrevisionen noterar att 
kontrollmomenten i flera fall är genomförda men inte beskrivna på ett adekvat sätt eller att analysen 
inte alltid fullt ut svarar mot beskriven kontrollmetod. Detta är ett utvecklingsområde för nämnden 
inför 2020 års arbete med intern kontroll.

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-08-20 med Lokalförsörjningsnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Lokalförsörjningsnämnden har under året inte uppnått målvärdet för en av fyra indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett av två 
uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger för-
klaringar till varför uppdraget inte har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 31 981 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har 
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. 
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Två kontrollmoment som fanns med i planen är inte avrapporterade till nämnden. Två kontrollmoment 
som avrapporterades i uppföljningen fanns inte med i planen för intern kontroll. I uppföljningen av 
den interna kontrollen är i tre fall kontrollmetoden inte tillräckligt beskriven. I fem fall så är utfallet 
av genomförda kontrollen, exempelvis stickprov, inte redovisat. I två fall är angivna kontroller inte 
genomförda. I fem fall svarar analysen inte på beskriven kontrollmetod. Sammantaget konstateras 
19 olika avvikelser i nämndens interna kontroll.

Lokalförsörjningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Lokalförsörjningsnämnden behöver säker-
ställa följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta.

Lokalförsörjningsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens 
arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna 
och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. Det är 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande 
nämnder samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Lokalförsörjningsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Lokalförsörjningsnämnden bedöms inte ha en 
helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen 
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. 
Lokalförsörjningsnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, 
baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 
områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat 
någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Uppföljningen 
av den interna kontrollen bör bättre beskrivas och analyseras.
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Servicenämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden har, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktiges budget, ett resultatkrav på 7 000 tkr. I 
jämförelse med resultatkravet gör nämnden ett underskott på 490 tkr. Att lägga ett resultatkrav på en 
utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna som 
debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster.1 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Det operativa ekonomiska utfallet för år 2019 är positivt för samtliga avdelningar i förvalt-

ningen. De olika verksamheterna har sedan 2015 visat ett överskott på 1 % av omsättningen. 
Det operativa resultatet har för de fem senaste åren varit 30 651 tkr.

• Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör cirka 22 % av förvaltningens 
totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdel-
ningarna Fordon - Verkstad och Entreprenad.

• Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2019 ett ekonomiskt överskott på ca 0,9 % av omsätt-
ningen. Inklusive årets resultat beräknas utgående ackumulerat resultat till ca 34 500 tkr.

• Omsättningen gällande området Affärer/avtal/kunder/marknad har ökat med 16,7% under 
2019. Detta p.g.a. en ökad volym av uppdrag från främst Stadsledningskansliet, Borås Energi 
och Miljö AB (BEMAB) och Lokalförsörjningsförvaltningen.

1 SKR, Lena Langlet samt Helena Linde: ”Allmänt sett är ett fullmäktigebeslut om resultatkrav på verksamhet som utgör interna tjänster en fråga 

om intern styrning av egen regi-verksamhet. Beslutet som riktar sig till kommunens egen inre verksamhet. Självkostnadsprincipen har inget med den 

styrningen att göra. Svårigheten kan ju dock vara att lägga ett resultatkrav på en servicenämnd som finansieras genom interna intäkter, men det beror 

på vilka utgifter nämnden har.”, 2018-02-01 Se även revisionsrapporten Granskning av Beställar-utförarmodellen, 2019
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Investeringsbudget
Investeringsbudgeten uppgår till 22 000 tkr, dock har 29 981 tkr använts. Investeringarna består 
främst av maskiner och fordon, där investeringsbudgeten är ett s.k. förslagsanslag på 15 000 tkr. Årets 
faktiska investeringar för maskiner och fordon uppgår dock till 28 300 tkr, där största delen  (26 900 
tkr) är fordon till andra förvaltningar samt för BEMAB:s räkning. Investeringarna för 2019 består 
även av infoskärmar, samordning av utskriftsenheter samt kommunikationsutrustning.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2   2   0   0 – av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. En av indikatorerna är streckad (andel närproducerade livsmedel) med hänvisning till att 
det målvärdet redovisas centralt. Den kommungemensamma kostenheten kommer att, tillsammans 
med koncerninköp, följa upp denna indikator på kommunövergripande nivå. 

De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Andel ekologiska livsmedel, % 
Målvärdet 50 % Utfall 34,2 %. Det sammanlagda utfallet för ekologiska och etiska livs-
medel var 34,2 % under 2019, med högre utfall på serveringarna i Stadshuset (43 %)  
jämfört med Pantängens serveringar (24 %). Det nya livsmedelsavtalet har inneburit att 
beställda ekologiska varor inte levererats i högre utsträckning än tidigare, vilket förvalt-
ningen rapporterat till koncerninköp för vidare handläggning.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Målvärdet 4,5 % Utfall 4,7 %. Indikatorn har ökat litet jämfört med värdet år 2018. 
Nämnden uppger att man sätter in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möjligt så att  
medarbetarna ska komma i arbete så fort det går med hänsyn tagen till diagnos.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Målvärdet 10 Utfall 13,5. Indikatorn har ökat litet jämfört med värdet år 2018. Nämnden 
har timavlönade inom lokalvården, idrottsverksamheten samt huvudväxeln för förstärkning 
vid kortare frånvaro eller vid utökade uppdrag exempelvis arrangemang som Staden  
anordnar.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Indikatorn är nästan uppfylld, 39,8 % gentemot ett målvärde på 40 %.  

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket fordras enligt Borås Stads styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 inte fått något uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Leasing av fordon
Fordonsenheten administrerar för närvarande, via olika former av avtal, 876 fordon- och maskinenheter 
inom Borås Stad och dess bolag. Av dessa är 799 finansierade genom leasingavtal vilket ger bra möjlig-
heter att successivt förnya fordonsparkens tekniska, säkerhets-, komfort och miljömässiga standards. 
Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Koncerninköp i Borås Stad. Servicenämnden arbetar 
mot kommunens antagna miljömål och lägger stort fokus på de olika bränsleslagen. Övergången från 
vanliga fordonsbränslen diesel/bensin till fossilfria drivmedel på befintlig fordonspark ökar snabbt. 
Fordonsenheten kommer rekommendera elfordon enligt Kommunfullmäktiges beslut. Enheten arbetar 
löpande med att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad. 

Enheten har uppdaterat drivmedelsstation under 2019 för att förbättra den dagliga driften och säker-
ställa funktionen vid extraordinär händelse. Fordonsverkstaden har under året byggt till en däckverk-
stad med två fordonsfack för att kunna möta de krav som en allt större fordonspark ställer. 

KomMa 
KomMa är det försystem som Servicekontoret använder i sin dagliga verksamhet för att följa upp 
och debitera beställningar och avtal med andra förvaltningar och bolag. Systemet är däremot inte 
heltäckande och det finns därmed verksamheter inom förvaltningen där andra system används.

KomMa integreras in i Agresso varje månad med bokföringsfiler och faktureringsfiler. För att undvika 
felaktiga konteringar vid inläsning finns en automatisk kontokontroll som innebär att Servicekontoret 
läser in Borås Stads godkända konteringar i KomMa varje natt och därmed minimerar felkonteringar 
i filöverföringen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av Beställar-utförarmodellen i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som 
Stadsrevisionen genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentio-
ner. Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga 
brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/
förvaltningar som gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
bristerna är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen 
inte kan ses som ändamålsenlig.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och 
uppsikt inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- 
utförarmodellen. Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och 
utforma en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. beskriver ansvar, roller 
och förväntningar för de nämnder som omfattas.
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Servicenämnden behöver stödja Kommunstyrelsens arbete att ta fram kommungemensamma styr-
dokument genom att dokumentera gällande rutiner för de interna beställningarna. Servicenämnden 
behöver även stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra hur prisnivåerna för de administrativa 
tjänsterna sätts och tillgängliggöra denna dokumentation för beställarna i syfte att uppnå transparens. 

Ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig beställar- utförarmodell som 
lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning nödvändigt att arbetet med 
att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med koncernnyttan i fokus. 
Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder samtidigt som 
Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i 
Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument 
bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. 
Servicenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOU. Servicenämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet 
med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. Nämnden behöver även säkerställa 
att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas arbete.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Servicenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Servicenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Servicenämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 
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Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 52 risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2020. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Bilagt till nämndens interna 
kontrollplan och uppföljning är ISO:s Internrevisionsprogram 2018-2020.

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-09-25 med Servicenämnden, förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer 
vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Servicenämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem indikatorer. Nämnden har 
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Stadsrevisionen 
konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Nämnden 
har avseende 2019 inte fått något uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott på 6 510 tkr. Nämnden har, i enlighet 
med Kommunfullmäktiges budgetbeslut, ett resultatkrav på 7 000 tkr. Att lägga ett resultatkrav på 
en utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna 
som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster. I jämförelse med resultatkravet gör nämnden 
ett underskott på 490 tkr. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Beställar- 
utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt.

Servicenämnden behöver stödja Kommunstyrelsens arbete att ta fram kommungemensamma styr-
dokument genom att dokumentera gällande rutiner för de interna beställningarna. Servicenämnden 
behöver även stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra hur prisnivåerna för de administrativa 
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tjänsterna sätts och tillgängliggöra denna dokumentation för beställarna i syfte att uppnå transparens. 
Det är enligt vår bedömning nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen 
genomsyras av en helhetssyn med koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av 
berörda beställande och utförande nämnder samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande 
styrning och samordning.

Servicenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOU. Servicenämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet 
med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. Nämnden behöver även säkerställa 
att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas arbete.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Servicenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Servicenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Servicenämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 7 679 tkr jämfört med budget, fördelat på ett underskott på 
8 101 tkr för fritidsramen och ett överskott på 422 tkr för bidragsramen. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt kom-
munbidrag till oförutsedda händelser. Under 2019 har nämnden avsatt 360 tkr i buffert vilket inte 
uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte är upprättad i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Åtgärdsplaner har upprättats för att komma tillrätta 
med prognostiserade underskottet.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Fritidsramen  
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av uteblivna intäkter till följd av 

Stadsparksbadets takrenovering, vilket innebar en negativ budgetavvikelse på 5 100 tkr.

• Sociala investeringsprojekten; ”En kommun fri från våld”, samt ”Kraftsamling Sjöbo” där de 
bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt 2 117 tkr.

• Bokförda kostnader för ombyggnaden av Borås Arena 2.0  uppgår till 691 tkr.

• Kostnader för projektledare gällande SM-veckan vinter uppgår till 51 tkr. 

De fyra punkterna ovan är underskott som är godkända av Kommunfullmäktige innan projekten kom 
igång. Dessa kostnader på totalt 7 959 tkr har påverkat resultatet negativt och det finns en utlovad 
bokslutsjustering för dessa godkända öronmärka projekt. 

Bidragsramen
• Föreningsstöd och bokning redovisar ett överskott på 422 tkr. De stora avvikelserna är för-

knippade med att antalet aktiviteter sjunker. Aktivitetsbidraget genererar därför ett  
överskott. 
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Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten uppgår till 20 813 tkr varav 16 389 tkr har använts. Investeringarna består 
främst av arbetet med Evenemangsstaden Borås (4 372 tkr), utveckling av spår och leder (3 482 tkr) 
samt utveckling av näridrottsplatser/aktivitetsplatser (2 599 tkr). 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1   0   2   0 – av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för en av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Indikatorn har försämrats jämfört med 2018 och 2017. Indikatorn ligger nu på 8,6 % jämfört 
med målvärdet på 6,8 % för 2019. Förvaltningen har under 2019 arbetat aktivt med att 
genomföra insatser för de med hög korttidsfrånvaro samtidigt som förvaltningen har ökat 
samarbetet med den centrala enheten organisationshälsa samt företagshälsovården. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

1   1   0   0 – av nämndens 2 indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått sex uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
tre uppdrag inte helt genomförda.

0   3   3   0 – av 6 uppdrag

Det tre uppdrag som inte är genomförda är: 

• Utreda ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall.   
Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen har en förstudie kring nya isytor genom-
förts. I förstudien finns förslag på fem olika lokaliseringsplatser. Berörda föreningar studerar 
för tillfället de olika förslagen och återkommer under första kvartalet med deras förslag om 
lämplig plats. 

• Utreda föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal 
skulle kunna dela på utrymme.  
Tillsammans med Föreningsrådet inventeras löpande lokalutbudet i Borås. Att hitta lämpliga 
lokaler som passar många föreningar är svårt då föreningarna har så olika önskemål menar 
nämnden. Nämnden planerar att ta fram en enkät till föreningarna för att undersöka vilka 
önskemål som finns. 
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• Utreda hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar.  
Ett arbete har startat tillsammans med fem föreningar för att gemensamt söka ett projektstöd 
under tre år av Arvsfonden. Ett samarbete finns också med BUP, barn- och ungdomspsyki-
atriska enheten, på SÄS. Utgångspunkten har varit Borås Fältrittklubbs lyckosamma arbete 
för ungdomar med psykisk funktionsnedsättning. Tanken är att de fem föreningarna, som 
har olika inriktningar, ska kunna erbjuda barn och ungdomar ett fritidsutbud som är anpas-
sat för målgruppen och på deras villkor. Ett mer konkret samarbete kommer att byggas upp 
tillsammans med elevhälsan och BUP, för att bryta ett negativt tillstånd och skapa bättre 
förutsättningar.

Nämndens uppdrag 
I årsredovisningen 2019 redovisar nämnden tre stycken uppdrag som getts tidigare år till förvaltningen. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Borås Simarena 
Lokalförsörjningsförvaltningen planerade för att utföra en renovering av golv samt bassängduk och 
Borås Simarena skulle hålla stängt under maj till oktober 2019. Planerad stängning av Borås Simarena 
var satt till 13 maj. 

Enligt nämnden har det pågått ett arbete och planering inför Borås Simarenas renovering. Det har 
bland annat gjorts genom att nämnden förberedde för flytt av de verksamheter som behövde ha nya 
tider i nämndens övriga anläggningar. Detta gällde främst skolsimskolorna och simklubben Elfsborgs 
verksamhet.

Renoveringen har skjutits upp och förhoppningsvis genomförs renoveringen under två etapper, som-
maren 2020 och 2021, vilket enligt nämnden ger de minsta störningarna i verksamheterna.

Borås Simarena fick strukturera om i sin planering med samverkan av Alidebergsbadet och med SK 
Elfsborg. Träningsläger och liknande ställdes in denna säsong. Borås Simarena gör en stor budget-
avvikelse då Borås Simarena inte kunde ta emot lägerverksamhet som brukligt när det var tänkt att 
Borås Simarena skulle stänga för renovering.

Samverkan skola och socialtjänst 
Fritids- och folkhälsonämnden har arbetat under innevarande år med att ta fram långsiktiga, kritiska 
indikatorer, för att bättre kunna mäta effekter av det förebyggande arbetet och samverkan. Även 
genomförandet och uppföljningen av pågående samverkan behöver kritiskt granskas och systematiseras 
för att utvecklas ytterligare menar nämnden.

Nämnden fortsätter att samverka med berörda aktörer både avseende mindre grupper, vid kritiska 
tillfällen/händelser och på individnivå, till exempel genom samverkan mellan skolan, socialtjänst, 
polis och fritid (SSPF).

De lokala nätverken för unga består av representanter på chefsnivå från bland annat 
Grundskoleförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Fritids- och folkhälso-
förvaltningen och Polisen. Syftet med nätverken är att samverka för goda uppväxtvillkor på områ-
det, vilket förutsätter en ökad kunskap och förståelse av varandras verksamheter samt gemensamma 
satsningar menar nämnden. Detta arbete avses bli ännu tydligare med en gemensam målbild och 
uppföljning. En styrgrupp är tillsatt utifrån det brottsförebyggande rådet.
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Träffpunkt Simonland 
Träffpunkt Simonsland har under 2019 haft över 270 000 besökare, en ökning med 70 000 besökare 
från 2018. Under perioden anordnades över 5 000 aktiviteter, en ökning med 12% jämfört med 2018. 
Träffpunkt Simonsland har arrangerat cirka 350 aktiviteter tillsammans med frivilliga, såsom musik-
underhållning och matlagning. Aktivitetsutbudet har skett i samverkan med olika studieförbund.

Verksamheten hade ett överskott förutom anpassningskravet vid årets slut. Överskottet berodde till stor 
del på att projektledarrollen i arvsfondsprojektet är tilldelad en person som ingår i den ordinarie verk-
samheten, att PRIO-medel delfinansierar frivilligsamordnaren samt att Lokalförsörjningsförvaltningen 
felaktigt fakturerat hyresintäkter från hyresgäster på Träffpunkt Simonsland. Det uppdagades och 
reglerades i slutet på året.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som 
Stadsrevisionen genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 

Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga 
brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/
styrelser som gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte 
kan ses som ändamålsenlig. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen ska 
fungera i praktiken och utforma en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. 
beskriver ansvar, roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. Fritids- och 
folkhälsonämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete genom 
att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och för hur 
verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. Det är nödvändigt att 
arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med koncernnyttan 
i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder samtidigt 
som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Fritids- 
och folkhälsonämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt tillräcklig. 

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att 
säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighets-
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principen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister bl.a. i Fritids- och 
folkhälsonämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister 
bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör han-
tering av taxor och avgifter.  Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller 
som säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Granskning av Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar 
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Fritids- och folkhälsonämnden behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom 
ramen för samverkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden gör olika former av avsteg från tillämp-
lig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Fritids- och folkhälsonämnden bedöms inte 
ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendebe-
redningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ären-
deskrivelser. Fritids- och folkhälsonämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning 
av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam berednings-
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process för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har genomfört en egen riskanalys som identifierade 25 risker. Nämnden har  genomfört en 
egen riskanalys. Planen för intern kontroll omfattade 14 kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är 
avrapporterade till nämnden den 25 februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.  

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-11-05 med Fritids- och folkhälsonämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Fritids- och folkhälsonämnden har under året inte uppnått målvärdet för en av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indikator. 
Tre av sex uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning 
anger förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.

Fritids- och folkhälsonämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens 
arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna 
och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. Det är 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande 
nämnder samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.
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Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen av taxor 
och avgifter i Borås Stad att Fritids- och folkhälsonämndens interna kontroll gällande debitering av 
taxor och avgifter inte är helt tillräcklig.

Granskningen visar också att Fritids- och folkhälsonämnden brister när det gäller dokumentation av 
riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de 
nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör 
därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av taxor och 
avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

Stadsrevisionen bedömer att Fritids- och folkhälsonämndens samverkan med externa aktörer kring 
barn och unga på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås 
Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med 
externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den komplet-
terar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. Berörda nämnder behöver säkerställa 
att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer omsätts till 
praktisk nytta för kärnverksamheten.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden gör olika former av avsteg från tillämp-
lig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Fritids- och folkhälsonämnden bedöms inte 
ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendebe-
redningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ären-
deskrivelser. Fritids- och folkhälsonämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning 
av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott på 7 679 tkr jämfört med budget, 
fördelat på ett underskott på 8 101 tkr för fritidsramen och ett överskott på 422 tkr för bidragsramen. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden har upprättat åtgärdsplaner för att komma till rätta med under-
skottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten 
har varit för lågt satt. 
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Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I 
risk analysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och  ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. 
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ha en tillräckligt 
stor buffert. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Den 
interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör utvecklas.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 1 637 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att nämn-
den har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges 
budget. Nämnden upprättade i budget 2019 ytterligare en buffert. Detta med anledning av att mark-
försäljningar och tillhörande etableringar på Viareds industriområde förväntades generera betydande 
intäkter i samband med kommande bygglov. Sammantaget beräknade nämnden att dessa intäkter 
skulle uppgå till c:a 7 000 tkr utöver de intäkter och kostnader som budgeterades. Dessa intäkter 
redovisar nämnden som en buffert utöver bufferten på 1 %. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Resultatet för plan- och bygglovsavdelningen avviker negativt från budget med 8 934 tkr. 

Intäkterna avviker negativt med 6 801 tkr och kostnaderna avviker negativt med 2 133 tkr. 
Förklaringen till intäktsavvikelsen är enligt nämnden att markförsäljningar med tillhörande 
etableringar på industriområden inte genererat förväntade intäkter i samband med bygglov. 
Under 2019 beviljades ett bygglov med planavgifter på över 1 000 tkr. En av de planerade 
byggstarterna sköts upp till 2020 och ett bygglov kom in i slutet av 2019 vilket gör att intäk-
terna istället hamnar på nästkommande år. Den förväntade bufferten utöver bufferten på 1 
% blev av dessa skäl inte så stor som beräknats vilket är den huvudsakliga förklaringen till 
intäktsavvikelsen.

• Personalkostnaderna avviker med ett överskott om ca 4 447 tkr jämfört med budget. Detta 
beror enligt nämnden på vakanta tjänster och övrig frånvaro. Konsulttjänster har köpts in 
för att klara efterfrågan. Delar av överskottet på personalsidan har omfördelats och använts 
till att Lantmäteriavdelningen investerat i en ny GPS och att Geodataavdelningen har gjort 
satsningar på 3D-arbetet.

• Kostnader för material och tjänster avviker negativt från budget med ca 3 911 tkr. En 
kostnadsreglering till mark- och exploateringsavdelningen om 3 660 tkr är gjord under året. 
Kostnadsregleringen avser flytt av en kraftledning i samband med ett bygglovsärende 2015. 
Detta räknade nämnden bort från den förväntade bufferten utöver bufferten på 1 %.
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt  
nedanstående. 

0   3   1   0 – av 4 Kommunfullmäktige indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Andel om ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 
senast efter 8 veckor efter ansökan, %.  
Avseende 2019 var målvärdet för indikatorn 100 %. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar 
ett utfall för året om 99 %. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt under året har med-
fört att handläggningstiden kortats ned. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen 
för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för hand-
läggning av en komplett ansökan låg 2019 på 2,7 veckor.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet om 5,5 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 5,6 %. 
Nämnden anger att vid 2019 års medarbetarenkät uppnåddes en svarsfrekvens på 100 %. 
Inom samtliga frågeområden har förvaltningens resultat förbättrats. Analys av frisk- och risk-
faktorer är påbörjat. Arbetsmiljö finns med som en viktig del i förvaltningens gemensamma 
verksamhetsplan som arbetats fram under året.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet för 2019 om 2 årsarbeten uppnås inte. Nämnden redovisar ett utfall om 2,3 års-
arbetare. Andelen timavlönade består främst av högskolepraktikanter. Förvaltningen ser posi-
tivt på att ta emot högskolepraktikanter då dessa senare kan rekryteras till framtida tjänster.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden i budget 2019 vilket är i linje med Borås Stads 
styr- och ledningssystem. Måluppfyllelsen redovisas i årsredovisningen i förhållande till verksamhetens 
indikatorer. Nämnden redovisar måluppfyllelsen enligt nedanstående.

2   0   7   0 – av 9 verksamhetens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 inte fått något uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 gett fyra uppdrag till förvaltningen, samtliga uppdrag är inte genomförda 
under året. Utöver dessa uppdrag har nämnden gett förvaltningen sju uppdrag under tidigare år vilka 
redovisas i årsredovisningen. Nämnden redovisar i årsredovisningen genomförandet i förhållande till 
2019 års uppdrag enligt nedanstående.

0   4   0   0 – av 4 nämndens uppdrag
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag om samhällsbyggnadsprocessen
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation 2016 fick Samhälls byggnads-
nämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tydligare se 
sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i 
vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit 
att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 
fem till tioårsperspektiv eller längre.

Under 2019 har nämnden fokuserat på frågan om det grönblå stråk som omnämns i såväl Borås 
Stads översiktsplan (ÖP) som i utbyggnadsstrategin. Nämnden har i december arrangerat en sam-
arbetsworkshop med presidierna i de närmast berörda nämnderna, utifrån ett underlag som för-
valtningarna hade arbetat fram i projektstudioform. Syftet med workshopen var att förbereda för 
en politisk förankring av arbetet, som hittills inriktats på att konkretisera en målbild och identifiera 
avgörande hinder och förutsättningar för ett genomförande. Nämnden avser att ta fram förslag på ett 
förverkligande av det grönblåa stråket och redovisa detta till kommunstyrelsen under 2020, utifrån 
det uppdrag nämnden fått av kommunfullmäktige i Budget 2020.

På förvaltningsnivå har det särskilda samarbetsuppdraget under året legat till grund för ett flertal initi-
ativ. Förslag på samordnad planering, styrning och ledning av stadsutvecklingen i Gässlösa, gemensam 
kommunikationsplanering inom samhällsbyggnadsprocessen och framtagande av styrdokument för 
den gemensamma arbetsmetodiken kallad Projektstudio är exempel på sådana initiativ.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i 
Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument 
bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Samhällsbyggnadsnämnden behöver säker-
ställa följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. 
Nämnden behöver även säkerställa att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas 
arbete.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.
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I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktu-
reras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister bl.a. i 
Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller 
gällande hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat 
brister bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som 
berör hantering av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner 
för kontroller som säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt 
och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. Samhällsbyggnadsnämnden 
bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. 

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 27 risker. Planen för intern kontroll omfattade 17 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 27 februari 2020. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-11-28 med Samhällsbyggnadsnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Samhällsbyggnadsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Stadsrevisionen noterar att Samhällsbyggnadsnämnden är mycket nära att uppnå målvärdena för de 
indikatorer vars målvärden inte uppnås. Nämnden har avseende 2019 inte fått något uppdrag från 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna uppdrag och indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 1 637 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i 
Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har därutöver upprättat ytterligare en buffert.

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.  

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Samhällsbyggnadsnämnden behöver säker-
ställa följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. 
Nämnden behöver även säkerställa att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas 
arbete.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Samhällsbyggnadsnämnden 
när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgif-
ter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse att det 
upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor 
och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som säker-
ställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.
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Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås 
Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbets-
former som behövs när det gäller ärendens beredning. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms ha 
en i huvudsak ändamålsenlig ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning 
i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 6 514 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har 
inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

Väghållning, skog, parker m.m. 

• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på väghållnings-
verksamheten på 4 713 tkr. Till stor del beroende på ökade kostnader för gatubelysning och 
dagvattenavledning.

• Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten 
för sidoordnad verksamhet på 8 194 tkr. Överskottet har överförts till balanskonto och 
kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram.

• Park- och skogsavdelning totalt avviker med ett överskott på 2 116 tkr gentemot budget. 
Överskottet beror bl.a. på att avverkningarna har prioriterats mot bestånd skadade av gran-
barkborre på skogsdriften.

Persontransporter 

• Det negativa budgetunderskottet på 7 087 tkr kan härledas till kostnader som avser personal-
kostnader som bl.a. beroende på ökad bemanning inom särskoleskjuts då antalet särskoleele-
ver ökat samt ökat antal timanställda på beställningscentralen.

Investeringsredovisning 
Investeringsbudgeten uppgår till 54 000 tkr enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden 
redovisar totalt en investeringsbudget på 85 243 tkr inklusive tidigare års omdisponerade investe-
ringsmedel. Utfallet för investeringarna under året uppgår till 78 181 tkr. Investeringarna består av 
gator, vägar, torg, parker, samt gång- och cykelvägar. 

Tekniska nämnden 2019
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående: 

1   0   2   0 – av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för en av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Målvärdet om 5,0 uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 5,8. Indikatorn 
har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. På grund av omfattande utbildningsin-
satser för upphandlade färdtjänstchaufförer har Persontransportavdelningen behövt ersätta 
tillsvidareanställd personal med timvikarier under 2019. Detta arbete fortsätter under 2020, 
dock i mer begränsad omfattning. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående:

0   0   1   0 – av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut och ett uppdrag 
är genomfört. Nämnden redogör inte för det andra uppdraget i årsredovisningen. 

0   0   1   1 – av 2 uppdrag

Det uppdrag som inte redovisas är: 

• Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas. 
Nämnden redogör inte för uppdraget i årsredovisningen. Kommunfullmäktige har den 22 
augusti 2019 i samband med Delårsrapport januari- april 2019 beslutat att uppdraget över-
förs till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Trafikplan  
Stadsledningskansliets arbete med framtagande av ny trafikplan för Borås stad sker i samverkan med 
Tekniska förvaltningen som representeras såväl i styrgrupp som i arbetsgrupp. Trafikplanen planeras 
att skickas ut på remiss under 2020.

Elstolpar och parkering 
Det finns totalt åtta laddplatser för elbilar på gatumark 2019 som Tekniska nämnden ansvar för. Totalt 
finns det 56 laddplatser för elcyklar/mopeder 2019 i Borås. 
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Skolskjutsar 
Antal elever som åker skolskjuts har ökat markant. Det är ungefär 15 000 elever i Borås Stads grund-
skolor varav cirka 4 900 är berättigade till skolskjuts i någon form. Eleverna åker med upphandlad 
busstrafik, linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen 
innebär detta oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen. Det är fler elever 2019 som åker taxi 
till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis vara en bidragande orsak, då framfö-
rallt de mindre barnen inte placeras på linjetrafiken utan får taxiresa. Det är fullt på vissa skolor och en 
del elever blir då placerade på annan skola, vilket då kan innebära fler taxiresor för de mindre barnen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i 
Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument 
bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. 
Tekniska nämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOU. Tekniska nämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet 
med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta.

Granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen 
genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. Granskningen visar att 
det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i Stadsrevisionens tidigare 
granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 

Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga 
brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/
styrelser som gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte 
kan ses som ändamålsenlig. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen ska 
fungera i praktiken och utforma en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som 
bl.a. beskriver ansvar, roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. Tekniska 
nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete genom att 
utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och för hur verk-
samheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. Det är nödvändigt att 
arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med koncernnyttan 
i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder samtidigt 
som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.
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I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras 
i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister bl.a. i Tekniska 
nämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering 
av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av 
taxor och avgifter.  Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Tekniska nämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstift-
ning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Tekniska nämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Tekniska nämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 
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Nämnden har beslutat i februari 2020 om revidering av regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har genomfört en egen riskanalys som identifierade 20 risker. Planen för intern kontroll 
omfattade sju kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 26 
februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 
Uppföljningen omfattar även två kontrollmoment med riskbedömning nio. Nämnden har redovisat 
direkta åtgärder för att hantera riskerna. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-08-29 med Tekniska nämnden, förtroendevalda revisorer, yrkes-
revisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Tekniska nämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av tre indikatorer. Nämnden har 
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden har 
under året inte genomfört ett uppdrag man fått från Kommunfullmäktige då uppdraget flyttas över 
till en annan nämnd. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 6 514 tkr.  Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Tekniska nämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOU. Tekniska nämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet 
med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta.

Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete 
genom att utforma riktlinjer för hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och 
för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. Det är nöd-



Årsrapport 2019Granskningsrapporter 2019

113

Första revisorsgruppens granskning 2019

vändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande 
nämnder samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Tekniska nämn-
den när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av 
 avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse att 
det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av 
taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Tekniska nämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstift-
ning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Tekniska nämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Tekniska nämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat 
någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Miljö- och konsumentnämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 733 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att nämnden 
har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av lägre personalkostnader än 
budgeterat på grund av senare tillsättning av personal på tjänsterna inom staben och miljö-
strategiska avdelningen. Lägre personalkostnader än budgeterat inom miljötillsyn utifrån att 
det har varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det har dessutom blivit glapp 
mellan att personal (t.ex. jurist, chef miljöstrategiska, miljöutredare, konsumentrådgivare) har 
slutat och ny personal har börjat vilket också medfört lägre personalkostnader än budgeterat. 

Nämnden begär att under 2020 disponera 2019 års överskott av tilldelad byggbonus motsvarande 
1 238 tkr. Nämnden begär även att under 2020 disponera 2019 års överskott av klimatkompensa-
tionsmedel motsvarande 549 tkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2   0   1   0 – av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 4,5 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 5,7 %. 
Indikatorn har förbättrats jämfört med värdet år 2018. Miljöförvaltningens sjukfrånvaro har 
sjunkit från 6,1% 2018 till 5,7% för 2019. Motsvarande perioder har sjukfrånvaron för Borås 
Stad minskat från 7,4% till 7,3%. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får 
några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvaron kan variera kraftigt. 
Sedan augusti 2019 har nämnden en egen HR-specialist som har medfört att förvaltningen 
nu kan arbeta systematiskt med bland annat sjukfrånvaron och rehabilitering.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Målvärdet om 0 årsarbeten uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 0,5 
årsarbeten. Indikatorn har försämrats med 0,1 årsarbeten jämfört med föregående års utfall. 
Nämnden kommenterar inte indikatorn i årsredovisningen. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut och uppdraget 
är genomfört. 

0   0  1   0 – av 1 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 gett ett uppdrag till förvaltningen, uppdraget är inte genomfört.

1   1  0   0 – av 1 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Personalomsättning 
Nämndens verksamheter har haft en fortsatt hög personalomsättning under 2019. De personalekono-
miska kostnaderna för hög personalomsättning (sedan 2015 mellan 14-20 %) har av Stadsrevisionen 
uppskattats till tre till fyra mnkr årligen. Nämnden uppger att  hög personalomsättning och vakanta 
tjänster medför både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för 
sjukskrivning. Merparten av tjänsterna inom förvaltningen är kvalificerade och svårrekryterade vilket 
gör det svårt att ta in tillfälligt anställda. Sjukfrånvaron ligger på 5.7 % (jmf med 6.1 % 2018).

När 2020 börjar så finns en ny chef på miljöstrategiska avdelningen och den nyinrättade staben är 
fullbemannad. Det har även varit ett bättre rekryteringsunderlag under 2019 gällande miljöinspek-
törer än tidigare. 
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Budgetförutsättningar 
Under flera år har nämnden har haft svårt att klara sig inom tilldelad budgetram. Inför 2019 kunde 
nämnden budgetera för anställning av en ekonom/förvaltningscontroller och en HR-specialist. 
Tjänsterna bemannades först i augusti 2019. Flera avdelningar har haft en hög personalomsättning 
med tillfälliga vakanser som följd, vilket påverkat produktiviteten negativt och fått konsekvenser på 
både kostnads- och intäktssidan. 

Taxeintäkter är enligt nämnden en stor och viktig del av budgeten som succesivt behöver öka. Detta 
både för att säkerställa att den bemanningsökning som krävs för att klara uppdragen till största delen 
finansieras av intäkter och för att klara fullmäktigeuppdraget. 

Miljömål 
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 beslutat om miljömål som gäller 2018-2021 för samt-
liga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Miljörapport 2019 är en sammanställning av 
förvaltningarnas, bolagens och nämndernas rapporter av hur det gått under år 2019 med Borås Stads 
gemensamma miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. 
Enligt rapporten bedöms 11 mål som ej uppnådda med nuvarande insatser för att uppnås 2021, varav 
nio mål är arbetet påbörjat men ytterligare insatser krävs för att uppnå målen till 2021 och två mål 
med ingen eller otillräcklig utveckling där målet bedöms inte kunna uppnås till 2021. 

Borås Stads miljömål 2019 redovisas enligt nedanstående. 

2 9 6  av 17 miljömål

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade erappmål i rapporten.

 – Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

 – Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

 – Ingen eller otilläcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Miljö- och 
konsumentnämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt tillräcklig. 

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.
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Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras 
i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister b.la. i Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister 
bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör han-
tering av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller 
som säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upp-
rätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. Miljö- och konsumentnämnden 
bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. 

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 30 risker. Två risker bedömdes till risknivå 16 och har direkta åtgärder 
beskrivna för att hantera riskerna. Åtgärderna har följts upp under året i Tertialrapporterna 1 och 2.  
Planen för intern kontroll omfattade 24 kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporte-
rade till nämnden den 31 mars 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade 
analyser och åtgärder. Avseende tre kontrollmoment redovisas inte stickprovens utfall.

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-09-24 med Miljö- och konsumentnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 
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Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Miljö- och konsumentnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå ett av målen för Kommunfullmäktiges indi-
katorer. Det uppdrag Kommunfullmäktige gett nämnden har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 733 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsproces-
ser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern 
kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av 
den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och 
åtgärder. Avseende tre kontrollmoment redovisas inte stickprovens utfall. Detta identifierats som ett 
utvecklingsområde inför år 2020. 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister b.la. i Miljö- och konsument-
nämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering 
av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av 
taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Miljö- och konsumentnämnden bedöms ha en i huvudsak 
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. 

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med 
utvecklingsområden. Den interna kontrollen kan utvecklas gällande taxor och avgifter och redovis-
ning av stickprovens utfall. 
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ANDRA REVISORSGRUPPENS GRANSKNING

Kulturnämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 221 tkr jämfört med budget. Förvaltningens hela buffert på 
1 000 tkr har tagits i anspråk. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt kom-
munbidrag till oförutsedda händelser. Under 2019 har nämnden avsatt 1 000 tkr i buffert vilket inte 
uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte är upprättad i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan i sam-
band med i anspråkstagande av bufferten.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 767 tkr  

för Biblioteken i Borås. 

• Konstmuseet visar ett underskott på 393 tkr. 

• Teaterverksamheten visar ett underskott på 342 tkr.

• Publika möten redovisar ett överskott på 534 tkr.

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som nämnden 
räknar med blir reglerade i bokslutet:

• Teatern uppvisar högre personalkostnader än budgeterat beroende på ett utköp (220 tkr) som 
är sagt ska utgöra en kompensation i årsredovisningen 2019.
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

0   0   3   0 – av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har uppnått målvärdena för 3 av de 3 indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnen har avseende 2019 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdraget är 
genomfört.

0   0   1   0 – av 1 uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Villa Solbacken 
Föreningen Rockborgen som varit i Villa Solbacken har flyttat ut under 2019. Rockborgen, som inte 
har fått kommunala bidrag på flera år och inte heller har betalat hyra, har tidigare motsatt sig kravet 
att lämna huset och anlitade under hösten 2018 ett juridiskt ombud för att driva saken. Konflikten 
har slutat med en förlikning istället för i domstol. Föreningen lämnade lokalen mot att Borås Stad 
släpper kravet på en obetald hyresskuld. Lokalförsörjningsförvaltningen har under 2019 gjort en del 
underhåll på fastigheten. Kulturförvaltningen håller på med en utredning om hur förvaltningen kan 
använda fastigheten. Utredningen kommer inte att vara klar förrän första kvartalet år 2020.

En procents målet för konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet  
Enprocentsregeln anger att en procent av kostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler 
ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Det var år 2017 som Borås Stad återinförde den så kallade 
enprocentsregeln, som hade tagits bort många år tidigare. Kulturnämnden hade under hösten 2019 
pågående projekt och kostnader för närmare nio miljoner kronor, en del täcks också av bidrag från 
Statens Konstråd och Schultz fond. 

Vid samtliga uppdrag får konstnären ett avtal och där står hur projektet ska finansieras.  Utbetalning 
sker vid tre tillfällen, vid start, mitt i projektet samt efter slutbesiktning.

När projekten löper över flera år så tar det lång tid till sista utbetalningen. Sjömarkenskolan och 
Vildmarkens förskola som båda avslutades i december 2019 har fått konstnärlig utsmyckning som 
motsvarar en procent av hela byggkostnaden.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av den fördjupade granskningen.
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Kulturnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Kulturnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Kulturnämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har beslutat om regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys som identifierade 24 risker. Planen för intern kontroll omfattade 19 kontrollmo-
ment. Uppföljningen av den interna kontrollen är avrapporterad till nämnden den 26 februari 2020. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen 
noterar att två av 19 kontrollmoment inte genomförts under året på grund av resursbrist. I tre fall är 
kontrollmetoden i uppföljningen inte tillräckligt beskrivna. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-05-13 med Kulturnämnden, förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer 
vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 
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Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kulturnämnden har under året uppnått målvärdena för tre av tre indikatorer. Det uppdrag nämnden 
har fått från Kommunfullmäktiges budgetbeslut har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 221 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet, 
vilket inte är i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten 
har varit för lågt satt. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. I riskanalysen har det identifie-
rats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden 
har inte genomfört två av 19 kontrollmoment. I uppföljningen av den interna kontrollen är i tre fall 
kontrollmetoden inte tillräckligt beskriven. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Kulturnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Kulturnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Kulturnämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert, samt 
att användningen av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Den 
interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig med hänvisning till att två av kontrollmomenten 
inte är genomförda och att kontrollmetoden inte är tillräckligt beskriven i tre fall. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 15 965 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har 
fattat beslut om en åtgärdsplan. Bufferten har tillförts verksamheten för att hantera prognostiserat 
underskott på köpta/sålda platser inom gymnasieskolan. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Det negativa underskottet kan härledas till kostnader för vuxenutbildning där avvikelsen 

mot budget är 22 000 tkr. Förklaringen är fler köpta platser inom Vuxenutbildningen.

• En annan negativ budgetavvikelse är 12 000 tkr högre kostnad än budgeterat för köpta  
platser inom gymnasiet.

• En ytterligare negativ avvikelse är högre kostnader för elevresor samt kraftig felbudgetering 
av lärlingsersättning inom gymnasieskolan. Avvikelsen uppgår till 4 000 tkr.

• En positiv avvikelse mot budget är 21 000 tkr som avser högre intäkter än vad som 
budgeterats. Detta beror på statsbidrag från Skolverket som beviljats under året.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick efter beslut i Kommunstyrelsen i juni tillstånd att 
använda 10 000 tkr av tidigare ackumulerat resultat för att finansiera den ekonomiska omställningen 
på gymnasieskolan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

0   5   2   0 – av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för fem av de sju indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Målet med andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan uppnås inte utan 
landar på 95 % mot målsättningen om 100 %. Detta är en mindre försämring mot före-
gående års resultat om 95,2 %. Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner.

• Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen har minskat något från 
2018 år då andelen var 93 % jämfört med 91 % för 2019. Målvärdet för indikatorn är 93 %. 
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområ-
dena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse.

• Andel närproducerade livsmedel hos verksamheten når inte upp till målvärdet om 20 %. 
Utfallet för 2019 är 19,4 % vilket innebär en försämring mot föregående års utfall om  
42,9 %. Med tanke på att större livsmedelsleverantörer ligger inom gränsen för definitionen 
av närproducerat är det svårt att bedöma om livsmedlen är producerade i närområdet eller 
omlastade/förädlade inom området.

• Andel ekologiska livsmedel hos verksamheten når inte upp till målvärdet om 50 %. Utfallet 
för 2019 är 44,4 % vilket innebär en försämring mot föregående års utfall om 48,3 %. 
Nämnden uppger att målvärdet för 2019 har inte uppnåtts på grund av att Borås Stads upp-
handlingsavtal och konstruktionen med finansiering av distributionscentralen har lett  
till högre priser för verksamheten.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid når inte upp till målvärdet om 4 %. Utfallet för 
2019 är 4,5 % vilket innebär en förbättring mot föregående års utfall om 4,7 %. Under våren 
2019 var det främst höga sjukskrivningstal i en av verksamheterna där stora organisatoriska 
förändringar genomfördes.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0   2   1   1 – av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått tre uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
samtliga uppdrag genomförda.

0   0   3   0 – av 3 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 inte gett förvaltningen några uppdrag.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Lokaler
Nämndens verksamhet har kontinuerligt behov av nya lokaler och framför allt behov av anpassning 
av befintliga lokaler. Alla skolor har idag en hög nyttjandegrad och det saknas samlad kapacitet på 
främst Bäckängsgymnasiet. Ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet och Viskastrandgymnasiet har 
påbörjats under året. Lokalförsörjningsförvaltningen har tagit fram en lokalrevision inför den kom-
mande redovisningen av kommande lokalbehov 2019-2021. 

Avvikelser i förhållande till det förutsedda behovet har uppstått framförallt som en följd av att plane-
rad flytt av introduktionsprogrammen till Kyllared inte genomförts. I samband med detta har dock 
nämnden tillsett att det finns lösning i befintliga lokaler. En viss osäkerhet för framtiden när det gäller 
Viskastrandsgymnasiets lokaler på Viared har uppstått pga. av att fastighetsägarens tillfälliga bygglov 
gått ut. Förvaltningen menar att dessa svårligen har kunnat förutses under det ordinarie arbetet med 
lokalresursplaner. Det är nödvändigt med en flexibilitet i organisationen så att behoven kan hante-
ras såsom i fallet med flytten till Kyllared. I frågan om lokalerna på Viared pågår arbetet och vilket 
även gäller verksamheten för elever med diagnos inom autismspektrat (AST-verksamheten) som var 
planerad att flyttas till Kyllared.

Samverkan skola och socialtjänst
Förvaltningen har fått uppdraget från Kommunstyrelsen att leda och samordna arbetet med Socialt 
Hållbart Borås. En handlingsplan 2019-2021 har tagits fram för arbetet med projektet. Projektets 
arbetsgrupp består av 14 personer varav nio är förvaltningschefer. Under året har det gjorts en för-
djupad analys och nya uppdrag har riktats mot barn och unga t.ex. socialt index, välfärdsbokslutet 
och en fördjupad studie. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar 
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för sam-
verkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 
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Stadsrevisionen bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör olika former av avsteg från 
tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande 
som de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen 
i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 
sina ärendeskrivelser. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver vidare säkerställa att bered-
ningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar 
en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 29 risker. Planen för intern kontroll omfattade 14 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp ett kontrollmoment i planen för internkontroll i samband med 
rapportering för Tertial 1 och 2. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 
februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 
Tre av kontrollmomenten är inte utförda i sin helhet. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-05-28 med Gymnasie-vuxenutbildningsnämnden, förtroendevalda 
revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för 5 av 7 indi-
katorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. Alla uppdrag har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 15 965 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med under-
skottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten 
har används för att hantera prognostiserat underskott på köpta/sålda platser inom gymnasieskolan.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 29 risker. Planen för intern kontroll omfattade 14 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp ett kontrollmoment i planen för internkontroll i samband med 
rapportering för Tertial 1 och 2. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 
februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 
Tre av kontrollmomenten är inte utförda i sin helhet. 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga och 
bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkan med externa aktörer kring barn 
och unga på operativ nivå till stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads 
arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med externa 
parter förbättras. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör olika former av avsteg från 
tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande 
som de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen 
i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 
sina ärendeskrivelser. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver vidare säkerställa att bered-
ningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar 
en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer är 
ett förbättringsområde för nämnden. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 21 127 tkr jämfört med budget 2019. Stadsrevisionen noterar 
att bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden 
har under året upprättat en åtgärdsplan för ekonomisk balans innan bufferten tagits i anspråk för att 
täcka underskott.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den största negativa budgetavvikelsen är personalkostnaderna som avviker totalt med ett 

underskott om 17 600 tkr. Nämnden anger att det ökade vård- och omsorgsbehovet som 
kopplas till fler äldre i boenden och mer komplexa diagnoser hos nämndens målgrupper 
ställer krav på ökad bemanning. Ohälsotal är den andra stora faktorn som leder till höga 
personalkostnader och en negativ budgetavvikelse. Utöver detta är gällande kollektivavtal 
med fokus på heltid, korta och långa arbetspass och inga delade turer kostnadsdrivande. 
Förvaltningen har under året startat ett arbete med optimerad bemanning och samplanering.

• Inom området vård och omsorg i särskilt boende finns ett underskott gentemot budget vad 
gäller externa placeringar, institutionsvård och boende för psykiskt funktionshindrade. 
Avvikelsen 2019 för externa placeringar inklusive tvång i öppenvård är ett underskott om 
13 900 tkr. Underskottet kan enligt nämnden kopplas till samsjuklighet men också för att 
vissa insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan. Hemmaplanslösningar i form av stöd till 
personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även 
bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med 
att externt placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hem-
kommunen har bedrivits under året och fortsätter under 2020.

• Insatser enligt lagen om särskild service (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB) har en bud-
getavvikelse för året om ett underskott på 13 381 tkr. Antalet personer med insatsen personlig 
assistans enligt LSS har succesivt ökat med 2030 timmar under 2019. Den stora övervältringen 
till nämnden från Försäkringskassan skedde under 2017 och denna volymökning kvarstår, dels 
genom kostsamma ärenden inom personlig assistans men också genom att verkställa beslut om 
bostad med särskild service till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen. 

Sociala omsorgsnämnden 2019
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• Området vård och omsorg i ordinärt boende avviker med ett underskott om 5 692 tkr. 
Nämnden har haft väsentligt ökade kostnader för ett par individärenden p.g.a. omfattande 
behov av omvårdnad och tillsyn. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det 
inte löses med hemmaplanslösningar innebära behov av köpta externa placeringar och med-
föra ökade kostnader. Nämnden arbetar aktivt med att tillgodose behoven inom den egna 
verksamheten för att individen ska ges möjlighet att vistas på hemmaplan.

• Den totala summan för Försäkringskassans kostnadsövervältring som nämnden begär kom-
pensation för i årets bokslut uppgår till 10 950 tkr. Nämnden begär därutöver kompensation 
för kostnader med 650 tkr avseende sommarkolonin på Kärragården. Personer med LSS 
insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat att 65-års 
gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. 
Nämnden fick inför året ingen budget för de överflyttade brukarna. Nämnden begär kom-
pensation för 2019 års kostnader med 3 800 tkr. Totalt begär nämnden kompensation från 
Kommunstyrelsen med 15 400 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1   1   1  0 – av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för 2 av de 3 indikatorer som Kommunfullmäktige har fast-
ställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %  
Målvärdet för indikatorn om 8 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 
8,4 %. Sjukfrånvaron har dock minskat jämfört med 2018. Förvaltningens insatser mot höga 
sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation så som närvarande ledarskap, 
delaktighet, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutvecklingsarbete och 
transparent beslutsprocess. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten  
Målvärdet för indikatorn om 27 årsarbeten uppnås inte och nämnden redovisar ett utfall om 
51,6 årsarbeten för 2019. Arbetad tid för timavlönade har jämfört med föregående år ökat 
med 8,7 årsarbeten. Hög personalomsättning och sjukfrånvaron anges av nämnden som en 
anledning till ökningen. Detta då ordinarie personal ersatts med timavlönad personal vid 
frånvaron. Rekrytering av timavlönad personal till förvaltningen decentraliserades from 1 
januari 2019. Vidareutveckling av verksamheten vid bemanningsenheten pågår med målet 
att förutom att bemanna vid akut frånvaro också vara behjälplig vid bemanningsplanering. 
Arbetet med optimerad bemanning är  enligt nämnden ett utvecklingsområde som på sikt 
kommer att bidra till att minska andelen timavlönad personal på förvaltningen.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och lednings-
system. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt nedanstående. 

0   0   1   0 – av 1 nämndens indikatorer
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Uppdraget 
har nämnden genomfört under året. 

0   0   1   0 – av 1 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 gett åtta uppdrag till förvaltningen, av dessa är två uppdrag inte genom-
förda.

0   2   6   0 – av 8 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Gränsdragning och samverkan LSS och SoL
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under 
65 år och är i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård- och 
äldrenämnden. Även hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas. Nämnden har fortsatt ansvar för 
verksamhet som vänder sig till alla barn 0-18 år med behov (SoL, LSS, HSV). Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden fick i samband med beslutet ett förändrat reglemente.

Sociala omsorgsnämnden har i sin riskanalys för 2019 identifierat risk i gränssnitten mellan nämnden 
och Vård- och äldrenämnden med anledning beslutet 2018. Risken har varit en del av nämndens 
plan för intern kontroll och har följts upp under året. Sociala omsorgsförvaltningen har under året 
haft regelbunden dialog och partssammansatt arbetsgrupp med Vård- och äldreförvaltningen utifrån 
reglementet. Analysen är att reglementet tolkas olika av de berörda förvaltningarna och vilka personer 
som är respektive förvaltnings målgrupper uppfattas olika. För att klargöra frågan har en tillämp-
ningsanvisning/rutin tagits fram under året. Syftet har varit att tydliggöra ansvar och roller och öka 
brukarnas trygghet i vem som ansvarar för stöd, service och omsorg under dygnets olika timmar.

Dialogen förvaltningarna emellan har enligt förvaltningen bidragit till en ökad transparens och en 
medvetenhet om de svårigheter som finns kopplat till ansvarsfördelningen. Under inledningen av 2019 
genomfördes regelbundet samverkansmöten på verksamhetschefsnivå tillsammans med Vård- och 
äldreförvaltningen. Inledningsvis genomfördes mötena varje vecka för att därefter ske per månad. I 
slutet på 2019 har inga planerade möten genomförts. Under 2020 kommer samverkansmöten utifrån 
gränsdragning att ske vid behov. 

Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL
Personer som omfattas av LSS och SoL ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service 
för vuxna. Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder.

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL har varit fortsatt stort. 
Vid årets slut fanns 12 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och fem enligt SoL. Den genom-
snittliga tiden sedan besluten var avseende LSS 761 dagar och avseende SoL 533 dagar. Samtliga av de 
ännu icke verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder för särskild service inom Borås Stad.

Behovet av nya lägenheter kan också kopplas till behovet av omställning av enheter och behovet av att 
lämna de enheter som inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går bygga om 
till bostäder enligt Boverkets regelverk. Inga nya personer kan erbjudas dessa lägenheter när de blir lediga. 
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Två nya gruppbostäder har färdigställts under 2019. Planerad nybyggnation av tre gruppbostäder 
2019 har flyttats fram till inflyttning i mars 2021 och december 2021 samt en utbytesbostad till 
december 2021.

Nämnden beskriver i lokalresursplanen 2019-2021 angelägenheten av nybyggnation och att inte full-
värdiga boenden åtgärdas för att nämnden ska kunna verkställa fattade beslut utan risk för framtida 
vitesförelägganden. Fler gruppbostäder behövs både för att ersätta äldre och ej funktionella enheter 
samt för att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service enligt i egen regi. Ett arbete med 
att kartlägga om brukare kan göra bostadskarriär i grupp- och servicebostäder ska även påbörjas i 
förvaltningen. 

Ny samverkansöverenskommelse med Västra Götalandsregionen
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård som gäller from 2018-01-01 ersatte 
den tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen (VGR) som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och utskrivnings-
processen i Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR samt Västkom. 
Överenskommelsen innebär att kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inom 
psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar fram till 2020. SRO har beslutat att 2019 inträder en 
kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas 
av överenskommelsen 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskriv-
ningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder kommunens betalningsansvar efter 7 
dagar. From 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats 
i psykiatrisk eller somatisk vård.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras 
i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister bl.a. i Sociala 
omsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister 
bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör han-
tering av taxor och avgifter.  Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller 
som säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att  be rörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.
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Samverkan med externa aktörer kring barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar 
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för sam-
verkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lag-
stiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Sociala omsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ända-
målsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och 
tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Sociala 
omsorgsnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade 
på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 58 risker. Planen för intern kontroll omfattade 25 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp sammantaget åtta kontrollmoment i planen för internkontroll och 
en åtgärd för att minimera en risk med hög riskbedömning i samband med rapportering för Tertial 1 
och 2.  Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2020. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 
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Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-09-23 med Sociala omsorgsnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Kommunfullmäktiges uppdrag avseende 2019 har nämnden genomfört. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden och uppdrag för året.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 21 127 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut har upprättat 
en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har under året följt upp sammantaget åtta kontrollmoment i planen för internkon-
troll och en åtgärd för att minimera en risk med hög riskbedömning i samband med rapportering för 
Tertial 1 och 2. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den 
interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.  

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Sociala omsorgsnämn-
den när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av 
avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse att 
det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av 
taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämndens samverkan med externa aktörer kring barn 
och unga på operativ nivå till stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads 
arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med externa 
parter förbättras. 
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För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den komplet-
terar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. Berörda nämnder behöver säkerställa 
att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer omsätts till 
praktisk nytta för kärnverksamheten. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lag-
stiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Sociala omsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ända-
målsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och 
tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Sociala 
omsorgsnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade 
på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Överförmyndarnämnden 2019

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 1 797 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har 
inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Ingen åtgärdsplan upprättades 
heller för 2018. 

Överförmyndarnämnden är medveten om kravet på åtgärdsplan vid underskott men anser det inte 
vara meningsfullt att upprätta en sådan, med hänvisning till att Kommunfullmäktige inför 2020 har 
beslutat om ett extra tillskott om 2 000 tkr till nämnden för att komma tillrätta med ett strukturellt 
underskott i grunduppdraget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av kostnader som avser arvoden och 

ersättningar till gode män och förvaltare. Nämnden har under flera år redovisat underskott 
av samma orsak, nämligen att den tilldelade budgetramen inte fullt ut täckt den aktuella 
kostnaden. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige 
för 2019. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Borås Stads styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0   2   1   0 – av 4 av nämndens indikatorer
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• Granskning av årsräkningar, andel färdiggranskade per den sista juni 
Målvärdet om 80 % uppnås inte under året. Överförmyndarnämnden redovisar ett utfall för 
året om 77 %. Utfallet mäts per den 30 juni. Överförmyndarnämnden tillämpar så kallad 
djupgranskning av alla redovisningar. En djupgranskning innebär i Borås att ställföreträ-
darna lämnar in alla underlag, dvs. fakturor och alla andra typer av verifikationer, tillsam-
mans med årsräkningen. Den granskningen är betydligt mer ingående än den så kallade 
skälighetsgranskning, med djupgranskning enligt en stickprovsmodell, som majoriteten 
av kommunerna inom regionen tillämpar. Då djupgranskning är en mycket tidskrävande 
metodik har nämnden med befintliga personalresurser svårt att nå målet att 80 procent av 
årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni.   
 
Nämnden har under del av året haft en person visstidsanställd. Därmed förlöpte det fortsatta 
granskningsarbetet bra och var i princip klart den 1 november 2019. Utfallet har förbättrats 
jämfört med föregående år med hjälp av extraanställda. Nämnden arbetar ständigt med 
förbättringar för att underlätta och påskynda granskningen både för den som granskar och 
för den som blir granskad. Exempel på detta är att man inte längre kräver in vissa handlingar 
i original, att årsräkningsblanketten har förenklats och försetts med en checklista för att 
underlätta redovisningen, mer samarbete mellan granskarna och kraftsamling på de avsnitt 
där man vet att det kan bli fel i redovisningen.

• Förordnande av god man för ensamkommande barn ska ske inom 14 dagar 
Målvärdet om 100 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 80 %. 
Utfallet har förbättrats något mot föregående år. Under år 2019 har tio nya ärenden inkom-
mit där Överförmyndarnämnden varit ansvarig för förordnande av god man. I två av dessa 
ärenden har målen inte uppnåtts. I de båda fallen motsatte sig personen den gode man som 
nämnden tillfrågat. Eftersom lagen ger personen viss möjlighet att själv bestämma vem som 
ska förordnas ligger händelser av detta slag utanför nämndens påverkan. 

• Handläggningen av behov av ställföreträdare enl 11:4 och 11:7 FB ska vara klar  
inom fyra månader 
Målvärdet om 100 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 87 %, vilket 
är en förbättring jämfört med föregående år (78 % år 2018). Antalet inkommande ärenden i 
aktuell ärendegrupp fortsätter att öka. Andelen komplexa ärenden blir allt större, vilket leder 
till svårigheter att hitta ställföreträdare som vill ta sig an uppdragen. Denna trend är inte 
unik för Borås Stad utan är ett nationellt problem. En annan faktor som förlänger handlägg-
ningstiden är svårigheten att få in nödvändig medicinsk utredning. Nämnden är beroende av 
att vårdgivare och den enskilde själv medverkar på ett skyndsamt sätt. Nämnden har under 
år 2019 utbildat cirka 50 personer som varit intresserade av att åta sig utomstående uppdrag 
(jämfört med 30 personer under 2018). 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 inte fått något uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Antal godmanskap per 1000 invånare
Stadsrevisionen granskade 2018 Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekono-
min. Stadsrevisionen har i rapporten bland annat efterfrågat ett klargörande av orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner. 
Sammanfattningsvis konstaterar Överförmyndarnämnden att det inte finns något entydigt svar på 
den frågan då många olika faktorer samspelar på ett mycket komplicerat sätt. Faktorer av betydelse är 
demografi, social situation, tillgängliga insatser inom socialtjänsten, reglerna om anhörigbehörighet 
och olika tingsrätters bedömningar. 

Överförmyndarnämndens uppfattning är att den som är berättigad till god man får god man. I 
övrigt konstaterar nämnden att det tycks finns ett stort behov av att informera andra verksamheter 
om nämndens uppdrag och innebörden av ställföreträdarskap.

Under 2019 låg antalet godmanskap per 1000 invånare i Borås på 5,6 (jämfört med 5,3 under 2018).

Kontinuerlig kontroll av fortsatt lämplighet av gode män
När det gäller kontrollen av gode mäns och förvaltares lämplighet finns inga lagregler, men 
Länsstyrelsen har utfärdat vissa riktlinjer som till övervägande del är bör-krav. Alla nya personer som 
i Borås ska ta ett uppdrag som ställföreträdare, dvs. gode män eller förvaltare, kontrolleras mot polisens 
belastningsregister, kronofogdens register och socialtjänstens register. I princip gäller att utdragen ska 
vara blanka. Kontrollen sker innan personer blir kallade på utbildning för uppdraget. 

Personer som redan har ett uppdrag kontrolleras alltid mot kronofogdens register när de blir aktuella 
för ett nytt uppdrag. Stickprovskontroller görs under pågående uppdrag både hos polisen, krono-
fogden och socialtjänsten när Överförmyndarnämnden finner anledning att göra en extrakontroll. 
Överförmyndaren kommer från och med 2020 att ha som rutin att en gång per år kontrollera alla med 
uppdrag mot polisens belastningsregister. Den årliga kontrollen kommer att ske i september månad.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har en fördjupad granskning genomförts 
under året. Nedan redovisas en sammanfattning av den fördjupade granskningen.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Överförmyndarnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Överförmyndarnämnden bedöms inte ha en 
helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen 
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. 
Överförmyndarnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, 
baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 
områdena.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam berednings-
process för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör enligt Stadsrevisionens mening hållas 
samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har gjort en egen riskana-
lys som identifierade åtta risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontrollmoment. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 2020. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att nämnden i planen för intern 
kontroll genomför djupgranskning av samtliga 745 årsredovisningar som inkommit under året. 
Nämnden anger i uppföljningen av intern kontroll att djupgranskning är en mycket resurskrävande 
metodik, vilket betyder att nämnden med befintliga personalresurser har svårt att nå målet att 80 
procent av årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni. I dokumentet Intern kontroll i Borås 
Stad framgår att kontrollkostnaden måste vägas mot konsekvenserna om fel uppstår – kontrollen får 
inte bli ett kostsamt självändamål.1

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-08-20 med Överförmyndarnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande 
måluppfyllelse av nämndens egna indikatorer

Överförmyndarnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra av nämndens indi-
katorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för nämndens indikatorer. 
Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdragen 
inte har genomförts. 

1 https://intranet.boras.se/download/18.366f0c6a148c124dedd2210a/1418733287743/internkontroll_BS.pdf 

https://intranet.boras.se/download/18.366f0c6a148c124dedd2210a/1418733287743/internkontroll_BS.pdf


Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

142

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 1 797 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsproces-
ser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern 
kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den 
interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden i planen för intern kontroll genomför djupgranskning av samtliga 
745 årsredovisningar som inkommit under året. Nämnden anger i uppföljningen av intern kontroll 
att djupgranskning är en mycket resurskrävande metodik, vilket betyder att nämnden med befintliga 
personalresurser har svårt att nå målet att 80 procent av årsräkningarna ska vara granskade före den 
sista juni. I dokumentet Intern kontroll i Borås Stad framgår att kontrollkostnaden måste vägas mot 
konsekvenserna om fel uppstår – kontrollen får inte bli ett kostsamt självändamål. Stadsrevisionens 
bedömning är att nämnden kan utveckla kontrollmomentet genom att i större utsträckning ta hänsyn 
till kontrollkostnaden. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Överförmyndarnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Överförmyndarnämnden bedöms inte ha en 
helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen 
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. 
Överförmyndarnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, 
baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 
områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam berednings-
process för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör enligt Stadsrevisionens mening hållas 
samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognosti-
cerat underskott i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms 
som tillräcklig med utvecklingsområde. Nämnden kan utveckla den interna kontrollen genom att i 
större utsträckning ta hänsyn till kontrollkostnader.
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 5 211 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att nämn-
den har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med ett överskott på IFO exklusive 

försörjningsstöd på 9 564 tkr. Det beror främst på att alla tjänster på avdelningen inte varit 
tillsatta under året. 

• Verksamheten för Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och 
Arbetsmarknadsanställningar ingår redovisar ett underskott på 11 408 tkr. Då verksamhet 
under IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett stort plus fanns det 
 ekonomiska möjligheter att anställa fler arbetsmarknadsanställningar än budget.

• Försörjningsstödet redovisar ett överskott på 1 466 tkr. 

• Det positiva överskottet kan också härledas till Feriearbeten som redovisar ett överskott på 
 1 225 tkr. Avvikelsen beror på att alla feriearbetare inte arbetade 120 timmar. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1   1   3   0 – av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

Arbetslivsnämnden 2019
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 3,3 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 3,5 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Arbetslivsnämnden arbetar 
med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, 
feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelast-
ningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliterings-
ärenden. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet för 2019 om 3 årsarbeten uppnås inte. Nämnden redovisar ett utfall om 5,4 årsar-
betare. Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Arbetslivsnämnden 
har timavlönade inom Boråsregionens etableringscenter, Jobb Borås och Återbruk. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående.

0   0   1   0 – av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges beslut, samtliga uppdrag 
är genomförda. 

0   0   2   0 – av 2 uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Boendelösningar 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2019 att ändra ansvarsfördelningen och processen 
i samband med sociala bostäder. Individ- och familjeomsorgsnämnden får ansvaret för ansökan och 
utredning av behov av sociala bostäder. Arbetslivsnämnden får ansvaret för anskaffning av bostäder. En 
arbetsgrupp med representanter från de både förvaltningarna bildats för att klargöra detaljer i arbets-
processen och göra rutiner för processen. Detta arbete beräknas vara klart under första kvartalet 2020.
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Förmedling
Arbetslivsnämnden har haft 39 pågående förmedlingsärenden under 2019. Av dessa avser fem nya 
förmedlingsärenden. Under året har 26 ärenden avslutats och vid utgången av 2019 är det totalt 13 
pågående förmedlingsärenden. Ärendena fortsätter att minska de senaste åren

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Arbetslivsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstift-
ning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Arbetslivsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Arbetslivsnämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 17 risker. Planen för intern kontroll omfattade åtta kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2020. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Ett av kontrollmomenten i upp-
följningen avser årsrapportering avseende felaktiga utbetalningar. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-09-17 med Arbetslivsnämnden, förtroendevalda revisorer, yrkesre-
visorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Arbetslivsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av fem indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga 
uppdrag från Kommunfullmäktige har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 5 211 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 
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Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Arbetslivsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstift-
ning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Arbetslivsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Arbetslivsnämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 3 661 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har 
under året fattat beslut om en långsiktig åtgärdsplan. Bufferten har tillförts verksamheten för vali-
deringsinsatser.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• De största negativa avvikelsen i årsredovisningen avser Material och tjänster där avvikelsen 
mot budget uppgår till ca 23 000 tkr. Budgetposten Material och tjänster innehåller en stor 
mängd mindre konton. Ett av kontona med störst avvikelse mot budget är inventarier med 
ett underskott om ca 3 000 tkr. En stor förklaring till underskottet för material och tjänster 
är att förskolor ansvarar för egen sammanhållen budget. Har en förskola mindre kostnader 
för t.ex. personal eller högre intäkter än budgeterat kan detta användas till t.ex. inventarier. 
På så vis motsvaras en stor del av den negativa avvikelsen hos Material och tjänster av andra 
budget positiva avvikelser. 

• I bokslutet för 2019 begär nämnden kompensation för ökade kostnader som avser det nya 
livsmedelsavtalet och den nya distributionscentralen vilka uppgår till ca 2 000 tkr.

• En positiv avvikelse om 13 575 tkr kan härledas till att intäkterna från bland annat statsbi-
drag och sålda platser till andra kommuner blev något högre än budgeterat.

Förskolenämnden 2019
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) har ett utfall om 81 % mot mål-
värdet 97 %. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på önskat placerings-
datum uppger förvaltningen att den under året har fokuserat på att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera en gemen-
sam planerings- och placeringsprocess.

• Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. Förvaltningen 
uppnår ett utfall om 95,7 % mot målvärdet som är 100 %. Förvaltningen uppger att ett gott 
bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grun-
den för en känsla av trygghet. Vidare uppger man att man, på enheter där föräldrar känner 
sig otrygga att lämna sina barn, undersöker extra noga ev. kommentarer till negativa enkät-
svar samt vidtar åtgärder.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Utfallet för 2019 uppgår till 9,6 % mot mål-
värdet 7,5 %. Det är en försämring mot föregående års värde på 9,3 %. Förvaltningen har 
under 2019 bedrivit ett tydligt arbete med rehabilitering och arbetsmiljöfrågor och haft kon-
tinuerliga uppföljningar med rektorerna kring sjukfrånvaro på såväl grupp som individnivå. 
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt men ytterligare insatser behöver göras under 2020 
för att skapa hälsosamma arbetsplatser samt minska antalet tillbud som härrör till tidsbrist 
eller stress.

• Indikatorn, Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten nås inte eftersom för-
valtningens utfall för 2019 är 86,7 årsarheten (åa) mot målvärdet om 75 åa. Det är dock en 
förbättring gentemot föregående års värde om 88,1 åa.  En viss andel timavlönade behövs för 
att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och arbetet med att minska sjukfrånva-
ron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. Ett fortsatt arbete med att 
månadsanställda vikarier behöver fortgå 2020.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och lednings-
system. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt nedanstående. 

0   0   1   0 – av1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Samtliga 
uppdrag genomförda.

0   0   0   0 – av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 inte gett förvaltningen några uppdrag.

3   1   3   0 – av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Resursfördelningsmodellen
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 anta en ny resursfördelningsmodell för förskola och grund-
skola. För Förskolenämndens del innebär det att budget 2020 kommer baseras på den nya resursför-
delningsmodellen. Det har därför under året genomförts ett informationsarbete gentemot skolor i 
förvaltningen och friskolor utanför. Modellen innebär i korthet att alla förskolor får en grundläggande 
ersättning för att bedriva verksamhet. Utöver detta finns ett strukturbelopp som förskolor kan ansöka 
om och som kommer delas ut baseras på olika index såsom socioekonomiskt utsatthet i området etc. 
Förskolorna har fått två år på sig att anpassa verksamheten efter den nya modellen.

Lokaler
Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2019 öppnade Silverpoppelns förskola på Göta 
och Marklandsparkens förskola på Hässleholmen. Virvelvindens förskola flyttade till tidigare 
Tullengymnasiets lokaler. Under året avvecklades lokalmässigt sex enheter. Av dessa hade fyra mindre 
ändamålsenliga lokaler, en var belägen i modul och en avvecklades på grund av bristande behov av 
platser i området. Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns 
en oro över de högre lokalkostnader de medför. Man får inte full täckning för de högre hyreskostna-
derna som nya lokaler innebär. Nya lokaler kostar avsevärt mer än de gamla lokalerna om man ser 
till kvadratmeterpriset. De befintliga modulförskolorna hyrs nu till självkostnadspris vilket gör att 
skillnaden mellan dessa och en nybyggd förskola blir stor ekonomiskt sett.

Samverkan skola och socialtjänst
Nämnden har i samverkan med Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetat för att starta en famil-
jecentral i centrala Borås. Familjecentralen Centrum kommer öppna i februari 2020.

Under året har nämnden utarbetat och etablerat rutiner för framförallt samverkansteam inom projektet 
Socialt hållbart Borås där nämnden deltar i två av verksamhetsbenen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar 
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för sam-
verkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.
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Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att 
Förskolenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt tillräcklig. 

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Förskolenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Förskolenämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 41 risker. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp sammantaget två kontrollmoment i planen för intern kontroll 
i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till 
nämnden den 24 februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade 
analyser och åtgärder. Ett av kontrollmomenten i planen för intern kontroll uppger förvaltningen att 
man inte kunnat genomföra.
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Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-09-19 med Förskolenämnden, förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer 
vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Förskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av sju indikatorer. Nämnden har 
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Alla uppdrag 
har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit en egen indikator med målvärde.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 3 661 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet 
med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten har används 
för kostnader som avser valideringsinsatser.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 41 risker. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp sammantaget två kontrollmoment i planen för internkontroll 
i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till 
nämnden den 24 februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade 
analyser och åtgärder. Ett av kontrollmomenten i planen för intern kontroll uppger förvaltningen att 
man inte kunnat genomföra.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att 
Förskolenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt tillräcklig. 

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.
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Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga och 
bedömer att Förskolenämndens samverkan med externa aktörer kring barn och unga på operativ 
nivå till stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndö-
vergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med externa parter förbättras. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Förskolenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Förskolenämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges indikatorer är ett 
förbättringsområde för nämnden. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklings-
område. Den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör utvecklas.
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 8 286 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att buf-
ferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den positiva budgetavvikelsen förklaras till viss del av högre intäkter än budgeterat däribland 
att ett reserverat belopp om 7 200 tkr för likvärdig skola 2018 inte behövde betalas tillbaka.

• En annan positiv intäktsavvikelse mot budget är ersättning för asylsökande och nyanlända 
där den positiva avvikelsen uppgår till 6 700 tkr.  

• Den positiva budgetavvikelsen förklaras också av mindre kostnader än budgeterat. 
Elevhälsan redovisar ett överskott på 7 400 tkr som förklaras av vakanser.

• En annan positiv budgetavvikelse på kostnadssidan är vakanser inom enheten Kost och 
Lokal. Den positiva avvikelsen uppgår där till 4 493 tkr.

• Nämnden redovisar också en negativ budgetavvikelse om 5 900 tkr till följd av det nya livs-
medelsavtalet som inneburit en kraftig ökning av livsmedelspriser.

• En annan avvikelse som påverkat resultatet negativt är att kostnaden för skolskjuts överstigit 
budget med 11 600 tkr. Nämnden beslutade under året att använda buffertmedel för att 
minska denna avvikelse ner till 7 500 tkr.

Grundskolenämnden 2019
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2   5   1   0 – av 8 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sju av de åtta indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt.

• Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram är för 2019 

• 80 %, vilket är samma utfall som föregående år. Detta ska jämföras med målsättningen för 
året om 90 %. Förklarande faktorer till att målet för indikatorn inte uppnås uppges vara 
elevsegregation mellan skolor, pojkars resultat och skolfrånvaro.

• Genomsnittligt meritvärde i åk 9 är för 2019 220 vilket är en försämring mot föregående 
år då värdet var 222. Målvärdet för 2019 är 222. Orsaker till att målet för indikatorn inte 
uppnås uppges vara elevsegregation mellan skolor, pojkars resultat och skolfrånvaro.

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % är för 2019 87,2 %, att jämföra 
med målvärdet 100 %. Nämnden anger att orsaker till det låga resultatet är brister i det 
hälsofrämjande arbetet samt i det förebyggande arbetet mot kränkningar, konflikter och 
mobbing. 

• Andelen ekologiska livsmedel uppgår under 2019 till 42,2 % jämfört med målet om 50 %. 
Prisökningarna förknippade med finansieringen av distributionscentralen i Borås Stad har 
enligt nämnden inneburit en ekonomisk utmaning och gjort det svårt att behålla eller öka 
andelen ekologiska livsmedel.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, var under 2019 6,1 % vilket gör att man inte 
uppnår målet om 5,5 %. Det är en sänkning mot föregående års värde som var 6,3 %. 
Förvaltningen skall fortsätta det inledda arbetet med tidiga insatser vid sjukfrånvaro samt att 
undanröja risker i arbetsmiljön.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten har ökat från föregående år från  
50,5 årsarbeten (åa) till 56,3 åa vilket är en försämring. Målsättning för 2019 var 50 åa. 
Nämnden anger att dess långsiktiga mål är att använda timavlönad personal restriktivt men 
man har under året haft svårt att få en långsiktighet i vikarietillsättningen. Förvaltningen 
uppger att man arbetar aktivt med att minimera antalet korttidsanställningar genom att  
ha en högre grundbemanning.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag. Målvärdet om 50 % är inte upp-
nått. Utfallet för 2019 landar istället på 38 % vilket är en ökning från 2018 då utfallet var    
36 %. Förvaltningen har informerat om friskvårdsbidraget till de anställda i förvaltningen 
vid flera tillfällen under året.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
samtliga uppdrag genomförda.

0   0   4   0 – av 4 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har i budget för 2019 gett 34 uppdrag till förvaltningen, av dessa är fyra uppdrag inte 
genomförda.

1   3   30   0  – av 34 nämndens uppdrag

I årsredovisningen redovisas även utfallet för åtta ytterligare uppdrag från nämnden av vilka ett 
uppdrag inte är genomfört.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Lokaler
Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på kapacitetsutbyggnaden av lokaler för 
Grundskolenämndens verksamheter eftersom antalet elever fortsätter att öka. Ökningen under 2019 
var 516 stycken elever och befolkningsprognosen anger en stadig och hög Elevtillströmning. Det får 
till följd att många elever inte får den skola man önskar i skolvalet, vid skolbyten inom kommunen 
eller vid nyinflyttning. Ganska många elever måste placeras relativt långt från sina bostadsområden. 
Detta leder till missnöje hos elever och vårdnadshavare. En annan konsekvens är att fler skolskjutsar 
måste ordnas och kostnaderna för dessa ökar kraftigt. Lokalförsörjning för grundskolan är en mycket 
viktig strategisk fråga och det pågår ett intensivt samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen för 
att skapa den kapacitet Grundskolenämnden sammanställt i sin årliga lokalresursplan. Detta medför 
en kraftig ökning av hyreskostnaden. Hyra per kvm 2020 är 697 kr för de lokaler som inte har reno-
verats efter nya hyresmodellen trädde i kraft. För lokaler som har renoverats är kostnaden 1146 kr per 
kvm. Detta medför att den totala hyreskostnaden förväntas öka från 152 mkr till 162 mkr till 2020.

Samverkan skola och socialtjänst
I slutet av 2018 upprättades en rutin för samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och implementering av rutinen har genomförts vid förvaltningsgemen-
samma implementeringsmöten under 2019. Syftet med rutinen är att skapa kunskap och förståelse 
om varandras verksamheter utifrån en helhetssyn. IFO Barn och unga och grundskolan ska samverka 
för att ge stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa med hänsyn till barnets eller 
ungdomens hela livssituation. Samverkan ska ske både på organisatorisk nivå och i enskilda ärenden, 
både när det gäller ansökningar från vårdnadshavare och vid anmälningar.

Resursfördelningsmodellen
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 anta en ny resursfördelningsmodell för förskola och grund-
skola. Under året har resursfördelningsmodellen använts fullt ut för skolornas finansiering. Genom 
denna får skolorna ersättning för aktuellt antal elever varje månad utifrån placerade elever. Detta har 
bidragit till en större följsamhet av ekonomi under 2019.
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Kompetensförsörjning
Grundskolenämnden arbetar aktivt med att säkra kompetensförsörjningen hos flera yrkesgrupper. 
Den största gruppen är lärare där det krävs ca 30 nya lärare varje år för att möta det ökande antalet 
elever. Förutom det har förvaltningen en läraromsättning om ca 10% per år. Förvaltningen agerar 
utmed flera olika spår för att hantera detta. 

• Gymnasievikarier som kan få studenter att välja läraryrket

• Bemanningsenheten som kan bistå med personer som på sikt kan bli lärare

• VFU-praktikanter som man hoppas ge en bra praktik och positiv bild till Borås Stad som 
framtida arbetsgivare

• Lärare från Spanien som kan tänka sig att komma till Sverige och arbeta

En annan yrkesgrupp man arbetar aktivt med är de inom elevhälsan där stadgan i verksamheten 
saknas. Det är specialpedagoger som det är extra svårt att rekrytera. Under året har en stor andel 
specialpedagogtjänster varit vakanta. 

Insyn i fristående skolor
De fristående skolorna och Grundskoleförvaltningen träffas fyra gånger per år för att avhandla 
gemensamma frågor. Vid skolbyten och övergångar för elever finns det ett samarbete om rutiner.  
Skolsköterskor i de fristående skolorna är med på GRF:s nätverksträffar. Det finns ett tätt samarbete 
i skolvalet, som utvecklats under 2019, där de fristående skolorna också finns som alternativ i den 
digitala tjänsten. Områden som kan vara aktuella för samarbete: Elevhälsa, t ex om främjande och 
förebyggande arbete, elevers skolfrånvaro, säkerhetsfrågor och krishantering, nätverk för barn och 
unga (FoF), fortbildning för personal. Tydliga överenskommelser ska göras för varje framtida samar-
betsområde som blir aktuellt.

Grundskolenämnden har tagit fram en ny rutin för insyn i fristående grundskolor och fritidshem under 
året. Under 2019 har insynsbesök genomförts på två skolor och två skolor planeras besökas under 2020.   

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Uppföljande granskning Elevdokumentation
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad. 
Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av tidigare granskning inom området. 
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Granskningen visar att Grundskolenämnden sedan 2016 har genomfört ett flertal åtgärder med avsikt 
att förbättra elevdokumentationen. Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som kon-
staterades 2016 är att bristerna i huvudsak är åtgärdade. Elevdokumentationen bedöms i huvudsak 
vara ändamålsenlig inom områdena Individuell utvecklingsplan (IUP), betyg, åtgärdsprogram, plan 
mot diskriminering och kränkande behandling och frånvarorapportering.

Granskningens nulägesanalys visar att det finns förbättringsområden inom dokumenthantering och 
systemstöd. Förbättringarna avser enligt Stadsrevisionens bedömning arkivering och att förvaltningen 
bör se över systemstöden i syfte att begränsa de dubbla funktioner som finns. Stadsrevisionen noterar 
även att verksamheten är sårbar när det finns få centrala systemförvaltare för huvudsystemen.

Granskning av Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar 
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för sam-
verkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Grundskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstift-
ning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Grundskolenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra roll-
fördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Grundskolenämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 32 risker. Planen för intern kontroll omfattade 22 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp sammantaget elva kontrollmoment i planen för intern kontroll 
i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Åtta av dessa är åtgärder för att minimera risker 
med hög riskbedömning. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 
2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Två av 
kontrollmomenten är inte definierade i planen för intern kontroll. Gällande två stickprovskontroller 
redovisas inte utfallet av stickproven i uppföljningen av den interna kontrollen.

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-08-27 med Grundskolenämnden, förtroendevalda revisorer, yrkes-
revisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019.

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Grundskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för sju av åtta indikatorer. Nämnden har 
under året vidtagit vissa åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga 
fyra av kommunfullmäktiges uppdrag har genomförts under året. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 8 286 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 32 risker. Planen för intern kontroll omfattade 22 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp sammantaget elva kontrollmoment i planen för intern kontroll 
i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Åtta av dessa är åtgärder för att minimera risker 
med hög riskbedömning. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 
2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Två av 
kontrollmomenten är inte definierade i planen för intern kontroll. Gällande två stickprovskontroller 
redovisas inte utfallet av stickproven i uppföljningen av den interna kontrollen.
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Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säker-
ställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprin-
cipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad. 
Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av tidigare granskning inom området. 
Granskningen visar att Grundskolenämnden sedan 2016 har genomfört ett flertal åtgärder med avsikt 
att förbättra elevdokumentationen. Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som kon-
staterades 2016 är att bristerna i huvudsak är åtgärdade. Elevdokumentationen bedöms i huvudsak 
vara ändamålsenlig inom områdena Individuell utvecklingsplan (IUP), betyg, åtgärdsprogram, plan 
mot diskriminering och kränkande behandling och frånvarorapportering.

Granskningens nulägesanalys visar att det finns förbättringsområden inom dokumenthantering och 
systemstöd. Förbättringarna avser enligt Stadsrevisionens bedömning arkivering och att förvaltningen 
bör se över systemstöden i syfte att begränsa de dubbla funktioner som finns. Stadsrevisionen noterar 
även att verksamheten är sårbar när det finns få centrala systemförvaltare för huvudsystemen.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga och 
bedömer att Grundskolenämndens samverkan med externa aktörer kring barn och unga på operativ 
nivå till stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndö-
vergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan med externa parter förbättras. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Grundskolenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstift-
ning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle 
ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Grundskolenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra roll-
fördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Grundskolenämnden 
behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Måluppfyllelse avseende Kommunfullmäktiges indika-
torer är ett förbättringsområde för nämnden. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med 
utvecklingsområden. Den interna kontrollen kan utvecklas genom att bättre beskriva kontrollmoment 
samt utfall av stickprovskontroller.
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 22 081 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert och en åtgärdsplan i enlighet med de instruktioner som anges i 
Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 21 758 tkr för 

barn och ungdomsvården. De stora underskotten var interna och externa familjehemsplas-
ter som redovisade ett underskott på 16 815 tkr och köp av institutionsplatser 13-20 år som 
redovisade ett underskott på 15 206  tkr. Interna och externa öppenvårdsinsatser redovisade 
ett överskott på 6 983 tkr. Övrig verksamhet redovisade ett överskott på 5 333 tkr främst 
beroende på att det varit lediga tjänster under året och det har varit svårigheter att rekrytera 
personal.

• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser köp av platser inom 
vård av vuxna som redovisade ett underskott på 6 737 tkr.

• Allmän IFO-verksamhet redovisade ett överskott på  1 438 tkr och beror främst på att alla 
tjänster inte varit tillsatta under året. Verksamheten för ensamkommande barn som nämn-
den driver åt Migrationsverket redovisade ett överskott på 1 680 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1   1   1   0 – av 3 av Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2019
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 6,0 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 7,1 %. 
Utfallet för år 2019 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden har under året arbetat med närvarande ledarskap, personlig återkoppling 
till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prio-
ritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
med individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2019 om 11 årsarbeten uppnås inte. Nämnden redovisar ett utfall om 11,4 års-
arbetare. Utfallet för år 2019 har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut och uppdraget 
redovisas inte i årsredovisningen. 

0   0   0   1 – av 1 uppdrag

Dett uppdrag som inte redovisas är: 

• Borås Stad ska utreda förutsättningar för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prosti-
tution. Nämnden redogör inte för uppdraget i årsredovisningen. Kommunfullmäktige har 
den 22 augusti 2019 i samband med Delårsrapport januari- april 2019 beslutat att uppdraget 
överförs till Arbetslivsnämnden. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förebyggande arbete och samverkan barn och unga 
Nämnden har fokuserat på tidiga insatser och utredningsarbetet tydliggör barn och ungas behov. Ett 
arbete för att öka barn och ungas delaktighet pågår. All vård som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska 
ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och ungas behov i centrum. 

Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen på insatsfunktionen som har uppdrag kring 
en individ verkar tillsammans som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård 
ska kunna ges. Detta förhållningssätt eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman finns 
med och bistår den enskilde. Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom socialråd-
givning vid familjecentraler, samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet samt stödcentrum. 
Verksamheten har också en barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till 
barn med separerade föräldrar. 

Inom ramen för Borås stads arbete med “Socialt hållbart Borås” har representanter deltagit i olika 
arbetsgrupper. En enhet för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kommer att startas upp under 
Arbetslivsnämnden.  Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att bistå med en socialrådgivare 
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till enheten. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen 
tagit fram en samverkansrutin som presenterats och implementerats under 2019. Arbetsgruppen har 
arbetat fram en så kallad LoSIP (lokal samordnad individuell plan), vilken upprättas när en person 
har behov av insatser från olika verksamheter inom Borås Stad. Förvaltningen har sedan tidigare ett 
samarbete med socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) och ett samarbete med närvårdssamverkan 
genom ROS (råd och stödmöten) och Västbus. Det pågår ett arbete för att ta fram en samverkans-
rutin och samverkansformer mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen.

Hemlöshet/sociala kontrakt 
Kartläggningen över hemlöshet i Borås Stad 2019 visade att den totala hemlösheten har ökat, samtidigt 
som mängden unga i akut hemlöshet har minskat. Boendet på Badhusgatan har numera öppet året 
runt och biståndsbedömning sker först efter tio nätter. Nämnden har även startat ett nytt drogfritt 
boende under september 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2019 beslut att ändra ansvarsfördelningen och 
processen i samband med sociala bostäder. Individ- och familjeomsorgsnämnden får ansvaret för 
ansökan och utredning av behov av sociala bostäder. Arbetslivsnämnden får ansvaret för anskaff-
ning av bostäder. En arbetsgrupp med representanter från de båda förvaltningarna har bildats för att 
klargöra detaljer i arbetsprocessen och göra rutiner för processen. Detta arbete beräknas vara klart 
under första kvartalet 2020.

Uppföljning av privata utförare 
Förvaltningen har tagit fram en plan för uppföljning av privata utförare med tillhörande årshjul och 
uppföljningsmall under året. Uppföljning sker genom ärendeuppföljning på individnivå, utöver denna 
uppföljning behöver de ramavtal och avtal om entreprenader som nämnden tecknar följas upp. Fokus 
på uppföljningen är de krav och överenskommelser som har preciserats i avtal och förfrågningsunderlag.

Uppföljning av privata utförare kan bland annat ske genom planerade besök, oanmäld tillsyn i verk-
samheten samt samrådsmöten. Som en del i uppföljningen kan, förutom uppföljningsmallar, bland 
annat verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, egenkontroller, patient- och kvalitetssäkerhetsberät-
telse samt nationella kvalitetsundersökningar komma att användas. Uppföljningen under våren 2020 
kommer att omfatta ett avgränsat antal HVB boenden för Barn och unga samt Vuxen/Unga Vuxna. 
Vilka HVB boenden som kommer att följas upp bestäms av en arbetsgrupp utifrån statistik på de 
boenden som förvaltningen använt mer frekvent. Uppföljningarna kommer att sammanställas utifrån 
uppföljningsmallarna och en slutrapport kommer att presenteras för nämnden. 

Utredningstider 
Enligt 11 kap. 2 § SoL ska en utredning slutföras senast inom fyra månader. För år 2019 uppger för-
valtningen att utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn 
och ungdom 0-20 år uppgår till ett medelvärde på 73 dagar. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.
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I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att 
säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighet-
sprincipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över 
sina rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer 
efterlevs. Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister 
bl.a. i Individ- och familjeomsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvis-
ningar och kontroller gällande hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder 
där granskningen identifierat brister bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som 
beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör 
därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av taxor 
och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda 
nämnder bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med gransk-
ningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med 
lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden gör olika former av avsteg 
från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika 
omfattande som de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i 
förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Individ- och familjeomsorgsnämn-
den behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en 
professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning 
i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andra revisorsgruppens granskning 2019
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Granskning av Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt 
visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar 
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för sam-
verkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 18 risker. En risk bedömdes till risknivå 16 och har direkt åtgärd beskrivet 
för att hantera risken. Åtgärden har följts upp under året i Tertialrapporterna 1 och 2. Planen för intern 
kontroll omfattade 12 kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 
18 februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-06-18 med Individ- och familjeomsorgsnämnden, förtroendevalda 
revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Nämnden har under året inte genomfört det uppdrag man fått av Kommunfullmäktige då uppdraget 
flyttats över till annan nämnd. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
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Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 22 081 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Granskningen visar att det finns brister bl.a. i Individ- och familjeomsorgsnämnden när det gäller 
dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgifter. Stadsrevisionen 
bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse att det upprättas tillräcklig 
dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor och avgifter. Berörda 
nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av 
taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden gör olika former av avsteg från 
tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande 
som de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms 
inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ären-
deberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsun-
derlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämndens samverkan med externa aktörer 
kring barn och unga på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att 
Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan 
med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den komplet-
terar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. Berörda nämnder behöver säkerställa 
att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer omsätts till 
praktisk nytta för kärnverksamheten.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 12 000 tkr jämfört med budget. 

Bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Bufferten 
har, enligt beslut i VÄN i oktober, i sin helhet fördelats ut till verksamheterna för att användas till 
investeringar som kommer brukarna till del.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamheternas resultat 
• Resultatet för Myndighetsverksamheten blev ett överskott på 29 700 tkr. Det redo-

visade plusresultatet beror främst på att hemtjänsten inte har utfört hemtjänsttimmar i den 
utsträckning som budgeterats för.

• För Hemtjänst redovisas ett underskott om 21 200 tkr. Verksamheten har inte lyckats 
anpassa bemanningen till antalet timmar som faktiskt har utförts hemma hos brukaren, 
vilket är det som ersättning utgår för.

• Resultatet för Hälso- och sjukvård blev ett underskott om 6 100 tkr, främst på grund av 
mer inhyrd bemanningspersonal än beräknat. Inhyrningen är dock lägre än föregående år, 
9,4 mnkr att jämföra med 12 mnkr för 2018.

• För Förebyggande verksamhet/IKT redovisas ett överskott på 2,2 mnkr. 2,7 mnkr härrör 
från IT Vård och omsorg, då de har haft mindre kostnader för användare i LOV-företag samt 
uteblivna kostnader för konsulter och utvecklingar i verksamhetssystemet Viva. I övrigt beror 
resultatet på vakanser.

Vård- och äldrenämnden 2019
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• Kost och vaktmästeri redovisar ett underskott om 1,1 mnkr. Verksamheten har dock 
ett underskott mot budget för livsmedel på ca 3,0 mnkr, vilket är närmare 16 % högre än 
samma period 2018. Prisjämförelser har gjorts med grannkommunerna vilket stärker  
analysen att det nya livsmedelsavtalet med förändrat arbetssätt med en distributionscentral, 
som startade den 1 maj 2019, har inneburit höga kostnader för Borås Stads kostverksamhet. 
Det sammantagna ekonomiska resultatet hjälps dock upp av att personalkostnaderna är lägre 
än budget då kostverksamheten har haft några vakanta tjänster under året. 

• För Centrala Stödfunktioner redovisas ett överskott på 8,3 mnkr beroende på vakanser och 
att avsatta medel för projekt inte har använts i den utsträckning som var planerat.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

3  5   1   0 – av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 
Målvärdet på 13 personer är inte uppnått och resultatet på 17 är oförändrat mot 2018. Värdet 
på indikatorn har tidigare visat utfall för endast egen regi. Nu visas utfallet för hela Borås 
Stads verksamhet, dvs. både egen regi och privata utförare. Värdena har ändrats retroaktivt 
fr.o.m. 2017 för att bli jämförbara.

• Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 
Målvärdet på 240 bostäder uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall på 221 
stycken. Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostä-
der är begränsade, då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör 
fastighetsägarna. Samtidigt är det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgäng-
liga och attraktiva bostäder för äldre. En del av de kommunala bostadsbolagen har signalerat 
om att bygga fler trygghetsbostäder.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, % 
Målvärdet är 92 % och utfallet 2019 är 84 %. Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats 
något jämfört med 2018. Den äldre behöver ges möjligheter till delaktighet och påverka hur 
insatser förläggs och utförs. Utbildning i social dokumentation har påbörjats under året för 
medarbetarna i hemtjänsten med utgångspunkt i IBIC.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten, % 
Målvärdet är 90 % och utfallet 2019 är 81 %. Målvärdet är inte uppnått och resultatet är 
oförändrat mot 2018. Verksamheten ska ta ett omtag om utvecklingen av uppdraget som 
socialt omsorgsansvarig (kontaktperson) då nuvarande arbetssätt inte fungerat som tänkt.

• Andel ekologiska livsmedel, % 
Målvärdet är 50 % och utfallet 2019 är 46,7 %. Målet är därmed inte helt uppfyllt. 
Måluppfyllelsen har dock ökat månad för månad, vilket beror på att även de produkter som 
handlas från Ica-City nu går att hantera i kostverksamhetens uppföljningssystem.
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %  
Sjukfrånvaron för 2019 visar på ett utfall på 9,9 %. Vård- och äldrenämnden når inte målet 
på 7,5 %. Nämndens sjukfrånvaro har dock minskat något de senaste tre åren. Nämnden 
arbetar aktivt med rehabiliteringen av sjukskrivna medarbetare. Utbildning ges till enhets-
cheferna samtidigt som arbetsmiljöfrågan är högaktuell och prioriterad. Projekt ”Ökad hälsa 
på arbetsplatsen” som startades under hösten 2018 pågick fram till utgången av april månad 
2019. Åtta arbetsplatser från olika områden av verksamheten deltog. 20 av nämndens arbets-
platser har under hösten deltagit i Borås Stads övergripande projekt ”Frisk organisation” som 
har syftet att minska inflödet av sjukskrivningar på organisationsnivå.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Nämnden har inte nått det uppsatta målet på 130 årsarbetare. 2019 års resultat uppgår till 
165,6 stycken, vilket är en minskning jämfört med 2018. Det har under året varit svårt att 
rekrytera personer med rätt kompetens till tillsvidaretjänster inom yrkesgruppen underskö-
terskor och vårdbiträden men även inom gruppen legitimerad personal. Förvaltningen har på 
grund av detta använt mer timavlönad personal än önskat.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Av förvaltningens 2 366 tillsvidare- och visstidsanställda (1 december 2019) har 799 medar-
betare erhållit friskvårdsbidrag under året. Det motsvarar 34 % och är något under det mål 
som nämnden har satt upp, 40 %. Information om friskvårdsbidraget och Borås Stads övriga 
förmåner tas upp på arbetsplatsträffarna en gång om året.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit fyra egna indikatorer med målvärden, vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

1   3  0   0 – av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
samtliga uppdrag genomförda.

0   0   2   0 – av två uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 gett ett uppdrag till förvaltningen och det är genomfört.

0   0   1  0 – av 1 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Hemtjänsten – personer som vårdtagare möter
Målvärdet är inte uppnått och resultatet är oförändrat mot 2018. Kontinuitet är en viktig kvalitetsas-
pekt vid vård och omsorg om äldre. Personalkontinuitet innebär att den enskilde får vård och omsorg 
av så få olika personal som möjligt. När självständigheten minskar och beroendet av andra ökar är 
förtroende och till viktigt för känslan av trygghet. För de flesta äldre är det mer tryggt att få stöd och 
hjälp av personal som de känner igen och där man byggt upp en ömsesidig relation. 
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För att uppnå måluppfyllelsen gällande kontinuitet är det av vikt att personalen har de kompetenser 
som finns behov av som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation. Vidare krävs 
en stabil grundbemanning med hög andel tillsvidareanställda medarbetare och färre andel timvikarier. 
En god schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna 
till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. En hemtjänstgrupp har börjat med 
”tvillingschema” vilket innebär att två medarbetare går omlott med varandra. Att minska frånvaro 
och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. 

Samverkansöverenskommelse med Västra Götalandsregionen
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. 
Nämnden har under året arbetat intensivt för att säkerställa mottagandet efter slutenvård och har 
klarat av att möta de nya kraven.

Servicebiträde
Nämnden startade under hösten 2018 tillsammans med Arbetslivsnämnden och Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden upp ett stort arbete kring nya yrkestitlar inom äldreomsorgen och en 
utbildningsmodell i tre steg. Syftet är att möjliggöra ny arbetskraft genom de människor som befinner 
sig i etableringssystemet. Tanken är att personerna efter en serviceutbildning, steg ett, börjar arbeta 
i Vård- och äldreförvaltningen till att börja med som servicebiträde som utför serviceinsatser såsom 
tvätt, städ och inköp. När dessa personer når fastställda mål kan de välja att utbilda sig till vårdbiträde, 
steg två, och arbeta med enklare omsorgsinsatser för att därefter utbildas och arbeta som undersköter-
ska, steg tre. Detta förändrade arbetssätt skapar också möjligheter för undersköterskorna att i större 
utsträckning ägna sig åt kvalificerad vård och omsorg.1

Nämndens handlingsplan (EY-rapporter)
En extern revisionskonsult, EY, gjorde två uppdrag åt VÄN under 2017/2018. Den första översynen 
gällde verkställighetens organisation. Det andra uppdraget var en utvärdering av hemtjänstens plane-
ringsenhet. Syftet var att lyfta fram för- och nackdelar utifrån nuvarande ”central”- respektive lokalt pla-
cerad insatsplanering (ur ett medarbetarperspektiv, ett brukarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv). 

Tf förvaltningschef tog beslut om åtgärder som kopplades till en handlingsplan. Åtgärderna finns redo-
visade i en åtta sidor lång handlingsplan. Förvaltningen har inte återrapporterat själva handlingsplanen 
som sådan till nämnden. Däremot har det arbete som gjorts inom de områden som handlingsplanen 
omfattar rapporterats på annat sätt, muntligt från förvaltningschefen, i månads-/tertialrapporter, 
information på förmöten etc. Av åtgärderna i handlingsplanen är 35 stycken genomförda under åren 
2018-2019, sex åtgärder kvarstår som förvaltningen arbetar vidare med under kommande år.

Personalomsättning och sjukfrånvaro
Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringen av sjukskrivna medarbetare. Utbildning ges till enhets-
cheferna samtidigt som arbetsmiljöfrågan är högaktuell och prioriterad. 

Projekt ”Ökad hälsa på arbetsplatsen” som startades under hösten 2018 pågick fram till utgången av 
april månad 2019. Åtta arbetsplatser från olika områden av verksamheten deltog och berörda chefer 
gick samtidigt en utbildning i Medarbetarcentrums regi i ”det hälsofrämjande och effektiva ledar-
skapet”. Utvärderingen visade att drygt hälften av deltagarna upplevde öka hälsa och välbefinnande 
samt cirka 60 % upplevde att gemenskapen på arbetsplatsen förbättrats. Någon säkerställd minskning 
av sjukfrånvaron gick dock inte att påvisa. 

1  Vård- och äldrenämndens protokoll 2019-08-19
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Tjugo av nämndens arbetsplatser har under hösten deltagit i Borås Stads övergripande projekt ”Frisk 
organisation” som har syftet att minska inflödet av sjukskrivningar på organisationsnivå. Ett antal så 
kallade screeningar är genomförda och på några enheter har detta resulterat i handlingsplaner med 
exempelvis chefscoachning och/eller grupputvecklingsinsatser. Något mer långtgående resultat har 
inte hunnit uppvisas, men nämnden kommer att följa projektet på nära håll under det kommande året. 

Personalomsättningen ligger på 12,6 % för nämnden som helhet. Området Myndighet utmärker sig 
med en omsättning på över 17 %.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gransk-
ningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Vård- 
och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt tillräck-
lig. I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att 
säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighets-
principen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen är 
att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Vård- och äldrenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Vård- och äldrenämnden bedöms inte ha en helt 
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och 
tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Vård- 
och äldrenämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade 
på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam berednings-
process för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör enligt Stadsrevisionens mening hållas 
samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har gjort en egen riska-
nalys som identifierade 25 risker. Planen för intern kontroll omfattade 18 kontrollmoment. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 2020. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-12-10 med Vård- och äldrenämnden, förtroendevalda revisorer, yrkes-
revisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vård- och äldrenämnden har under året inte uppnått målvärdena för åtta av nio indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är brist-
fällig. Samtliga två uppdrag har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 12 000 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen av taxor 
och avgifter i Borås Stad att Vård- och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor 
och avgifter inte är helt tillräcklig.
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Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer att 
Vård- och äldrenämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Vård- och äldrenämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberednings-
process och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med 
utvecklingsområde. Den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter bör utvecklas.
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Inledning
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål som 
Kommunfullmäktige beslutat.  

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisions-
berättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?

 ¡ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i 
förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 ¡ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade mål, 
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

Granskningen omfattar samtliga nämnder, Kommunstyrelsen och kommunkoncernen Borås Stad. 

Avgränsningar
I och med den nya lagstiftningen och de nya rekommendationerna från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) har Stadsrevisionen granskat årsredovisningen utifrån de nya förutsättningarna. 

Tre av rekommendationerna (R2, R14 och R15) från Rådet för kommunal redovisning (RKR) gavs ut 
i slutet av 2019. Dessa tre kommer att gälla från och med räkenskapsåret 2020 och är inte bindande 
men tidigare tillämpning uppmuntras. 

Revisionskriterier

Revisionskriterier är:

• Kommunallagen (2017:725) 

• Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

• God redovisningssed (Bokföringsnämnden, BFN)

• International Accounting Standards (IAS)
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Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

Metoder  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att 
granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de 
redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt 
i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. 
Därutöver innehåller granskningen en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att års-
redovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett 
sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen genomförs med kontrollmålsmetodik 
enligt ett upphandlat granskningsprogram som Borås Stads revisionskontor tillsammans med andra 
revisionskontor i landet använder.

Stickprov av nämndernas specifikationer samt från resultaträkningens konton har genomförts. 

Projektorganisation
Ansvarig för projektet: Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Lars 
Magnusson och Stefan Sjöblom. Projektet genomförs i samarbete med konsult som har granskat 
pensionsredovisning samt exploateringsredovisning.

Granskningsresultat
Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Pensionsredovisning (bilaga 1)

• Exploateringsredovisning (bilaga 2)

• Sammanställda räkenskaper

• Kassaflödesanalys

• Investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse
Innehållet i förvaltningsberättelsen regleras i 11 kap. LKBR. Det ska tydligt framgå vilket samman-
hållet avsnitt av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska pre-
senteras före men i omedelbar anslutning till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

• Översikt över verksamhetens utveckling

• Den kommunala koncernen

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse
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• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

• Väsentliga personalförhållanden

• Förväntad utveckling

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i rekommendationen, upplysningar om den kommu-
nala koncernen och kommunen. Utvecklingen redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år. 
Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som mer 
långsiktiga utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas till de verksamheter 
som orsakat förändringarna. Den nya LKBR och RKR R15 betonar att i första hand skall text, siffror 
och analyser utgå från den kommunala koncernen och därefter kommunen.

I kommunallagen, gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god 
ekonomisk hushållning”. Enligt 11 kap 8 § LKBR ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvärde-
ring av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och 
andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Gällande verksamheten ska anges vilka mål 
och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning medan det för ekonomin ska anges 
finansiella mål.

Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisning har en skrivning om god 
ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.1 

Styrdokumentet Riktlinjer för Finansverksamheten har en skrivning om god ekonomisk hushållning:2 

Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god 
ekonomisk hushållning genom att:

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget 

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto 

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Gällande strukturen av förvaltningsberättelsen konstaterar Stadsrevisionen att den följer RKR R15, 
däremot finns en del gällande innehållet under varje rubrik som bör struktureras på annat sätt. Detta 
rör främst de delkapitel som avhandlas nedan.

Översikt över verksamhetens utveckling
Det finns två tabeller med nyckeltal; en för koncernen och en med nyckeltal för kommunen. Det 
saknas en närmare analys av tabellen gällande nyckeltal i kommunen.

Den kommunala koncernen
En beskrivning av den kommunala koncernen görs i ett eget avsnitt utifrån ett organisationsschema, 
vilket Stadsrevisionen bedömer ge en adekvat bild av Borås Stads totala åtaganden. Stadsrevisionen 
noterar att avsnittet saknar en närmare analys över verksamhetens utveckling.

1 Årsredovisning 2019, sid 52
2 Fastställd av Kommunfullmäktige 2019-06-19
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet innehåller en finansiell analys av kommunens ekonomiska ställning. En redogörelse finns för 
kommunens totala pensionsförpliktelser och hanteringen av dessa, vilket är i enlighet med RKR R15.

Stadsrevisionen noterar att de stora investeringar som finns i koncernen (främst gällande koncern-
företagen BEMAB och Borås Elnät) inte berörs i avsnittet. I avsnittet om koncernföretagens resultat 
och verksamhet skriver man att BEMAB:s framtida resultatutveckling ses som en potentiell risk. 
Stadsrevisionen noterar att avsnittet saknar utvecklande resonemang om vad riskerna innebär i kort- 
och långsiktig horisont för kommunkoncernen. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Avsnittet inleds med en relativt omfattande, beskrivning av några förvaltningars verksamhet. 

Mål och uppdrag, utifrån ”Borås 2025 – Strategiska målområden” beskrivs och följs upp endast av se-
ende de kommunala nämnderna. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen ligger på endast 35 %.

När det gäller koncernföretagen skriver man i årsredovisningen att ”Bolagen ska genom sitt arbete 
medverka till utvecklingen av Borås Stad och som stöder visionen”. Stadsrevisionen noterar att inga mål 
ställts gällande de kommunala koncernföretagen. 

Enligt RKR R15 ska avsnittet innehålla mer principiell beskrivning av hur målen fastställts, hur budget 
tas, hur uppföljning går till och hur den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen noterar att 
den beskrivna informationen saknas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning handlar om att formulera mål för ekonomi och verksamhet och att följa 
upp dessa. Enligt RKR R15 borde skrivningen om mål och uppdrag placerats vid det här avsnittet. 
Beslutade mål för verksamheterna i enlighet med Budget och Vision 2025 finns och ingår i årsredo-
visningen. Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte uppfyller det som följer av 11 kap. 8 och 12 
§§ LKBR, där det framgår att ”förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och 
riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6§ första och andra styckena 
kommunallagen har uppnåtts och följts”. I årsredovisningen finns ingen liknande koppling till god 
ekonomisk hushållning gällande verksamhetsmål och uppdrag.

Stadsrevisionen noterar att samma tabell för koncernen som i avsnittet ”Översikt över verksamhetens 
utveckling” förekommer igen under detta avsnitt, dock med lite mer analys av nyckeltalen. 

Budgetavvikelser för kommunen anges och kommenteras enligt anvisning i RKR R15.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är till stora delar upprättad i enlighet med RKR R15. 
Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kon-
cernen samt Borås Stads verksamheter, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig 
betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt. De delar som saknas är att koncern-
perspektivet ska framgå i första hand och kommunens utveckling i andra hand. Därutöver behöver 
förvaltningsberättelsen arbetas igenom och omstruktureras inför årsredovisning 2020, för att bättre 
följa RKR R15. Eftersom RKR R15 inte gäller fullt ut förrän år 2020 är detta en rekommendation 
som Stadsrevisionen vill vidarebefordra till nästa års boksluts- och årsredovisningsarbete.
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Bokslutsprocessen
Revisorerna verkar för helhetssyn i ansvarsprövningen av hela den kommunala verksamheten genom 
en samordnad process/tidplan. Det innebär att Kommunfullmäktige tidsmässigt planerar fullmäkti-
gesammanträden och stämmotidpunkter (motsvarande) så att reellt utrymme ges till ansvarsprövning 
i alla led. Detta ställer även krav på en samordnad tidplan för när årsredovisningar, revisionsberättelser 
och granskningsrapporter ska vara upprättade.3 

Årets bokslutsarbete och avlämning av Borås Stads årsredovisning har avstämts och fortlöpt enligt 
lämnad tidplan från ansvariga tjänstemän. 

Måluppföljning
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekono-
miska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella 
mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och 
årsredovisning. Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2019 innefattar Vision 2025 och strategiska 
målområden. I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden 
till målområdena. Budget och redovisning av mål ska hanteras inom styr- och ledningssystemet. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och 
följts i enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen i Borås 
Stads årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i 
huvudsak är deskriptiv. 

Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt 
genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt genomförda 
inte kan bedömas med revisionell säkerhet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedan:

3   14   9   0 – 
av 26 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 17 av 26 indi-
katorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 65 %. 

Indikatorer markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 
Målvärdet har inte ändrats från 17 personer år 2017 till 17 personer år 2019, målet är 13  
personer. Värdet på indikatorn, personer som en hemtjänsttagare möter, har tidigare visat 
utfall för endast egen regin. Nu visas utfallet för hela Borås Stads verksamhet, dvs. både egen 
regi och privata utförare. Värdena har ändrats retroaktivt fr.o.m. 2017 för att bli jämförbara.

• Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
Målvärdet är 97 % och utfall för år 2019 är 81 %. I genomsnitt fick de barn som inte fick 
plats vänta i 15 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på önskat 
datum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så effektiv som 
möjligt.

3 God Revisionssed i kommunal verksamhet, SKR, 2018
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• Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betyg-
sätter hur det är att driva företag i sin kommun 
Målet är att Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet 
betygssätter avser kommuner med fler än femtio tusen invånare och målvärdet är inte upp-
nått. Stadsrevisionen noterar att inga förklaringar till varför målet uppnås anges i årsredovis-
ningen. 

Indikatorer (som är delvis genomförda, gulmarkerade) med försämrat utfall under  
åren 2017 till 2019: 

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd  
från hemtjänsten, % 
Målvärdet har försämrats från 82 procent år 2017 till 81 procent år 2019. En god sche-
maläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna 
till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. En hemtjänstgrupp har 
börjat med “tvillingschema”, vilket innebär att två medarbetare går omlott med varandra. 
Att minska frånvaro och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som 
främjar en god kontinuitet.

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % 
Målvärdet har försämrats från 92 procent år 2017 till 87 procent år 2019. Orsaker till låg 
måluppfyllelse uppges vara brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, samt i det 
åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. Kontinuitet i ledning och 
personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabilitet i bemötande, 
goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för förbättrat förebyggande 
och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare insatser för att förbättra arbetet 
kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning av pedagoger i normkritik och 
förebyggande av extremism.

• Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
Utfallet på målvärdet har försämrats från 93 procent år 2017 till 91 procent år 2019, mål-
värde 93 procent. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever, från en redan hög nivå, 
som avslutar sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbättra målupp-
fyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021. 
Exempel på genomförda aktiviteter är betygsanalyser på verksamhetsnivå i syfte att säkra en 
rättssäker bedömning samt kvalitetshöjande insatser kopplade både till de skol- och arbets-
platsförlagda delarna av utbildningen.

Orsakerna till att målvärdena inte nås samt åtgärder som genomförts under året för att uppnå målen 
analyseras endast i viss utsträckning i årsredovisningen. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen 
när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2019 fått 37 uppdrag från Kommunfullmäktige i dess 
budgetbeslut. När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2019, vilket innebär att 
tidigare uppdrag inte tas med. Årsredovisningen redovisar uppdragens grad av genomförande enligt 
nedan:

1   2   24   0 – 
av 37 uppdrag

Av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och  kommunala koncern-
företag 2019 har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 35 %. Kommunstyrelsen står för sammantaget 
nio av de inte genomförda uppdragen. 
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Uppdrag markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:

• Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram.

Stadsrevisionen noterar att det inte uppges någon förklaring till varför uppdraget inte genomförts 
under året. 

Stadsrevisionen konstaterar att genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag har förbättrats något 
jämfört med föregående år. Genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande 
vara ett förbättringsområde. 

Avstämning av balanskravet 
Stadsrevisionen noterar att den presenterade balanskravsutredningen följer 11 kap 10 § LKBR samt 
RKR R15 när det gäller struktur och innehåll. Stadsrevisionen noterar att resultatutjämningsreserven 
(RUR) är oförändrad från föregående år och uppgår till 250 mnkr i bokslutet. 

Balanskravsresultatet

Den redovisade balanskravsutredningen anger ett balanskravsresultat på 70,5 mkr och stämmer överens 
med vad som anges i RKR R15. Balanskravet är uppnått. I balanskravsutredningen anges sedan ett 
balanskravsresultat efter öronmärkningar på 90,8 mkr. Det framgår klart i RKR R15:s anvisningar 
att inga andra poster får ingå i beräkningen av balanskravsresultatet. Stadsrevisionen noterar att poster 
gällande öronmärkningar inte bör ingå i utredningen nästa år för att uppfylla RKR R15. 

Ett utvecklingsområde inför år 2020 är att bättre förklara balanskravsutredningen.

Finansiella mål
Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och investeringar 
under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt.

Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 20194 är att soliditeten 
ska uppgå till 71 % (långsiktigt mål 80 %), avser endast den del av kommunens tillgångar som finan-
sieras med egna medel. Det andra finansiella målet är att självfinansieringsgraden av investeringar 
ska uppgå till 53 % (långsiktigt mål 80 %). Det tredje finansiella målet är att årets resultat ska vara 
som lägst 80 mnkr eller 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (långsiktigt mål 2-3 %). 

Soliditeten för kommunen uppgår till 31 %, vilket är en minskning jämfört med förra året (33 %). 
Stadsrevisionen ser ingen anledning att räkna bort internbanken vid beräkning av kommunens soli-
ditet. Borås Stad uppnår inte målet på 80 %.

Soliditeten för koncernen är 33 %, vilket är en liten minskning jämfört med förra året (34 %).

Enligt RKR R15 bör nyckeltalet soliditet beräknas och redovisas med hänsyn till totala pensionsför-
pliktelser, d v s medräknat pensionsförpliktelserna ”inom linjen” i balansräkningen. Soliditeten för 
kommunen blir då 28 % och för koncernen 30 %.

I årsredovisningen redovisas självfinansieringsgraden för kommunen till 52 % (kommunkoncernen 
41,7 %).

Årets resultat för kommunen uppgår till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet för 
året uppnås därmed. Det långsiktiga målet om 2-3 % uppnås inte.

4 Kommunfullmäktiges budget 2019 sid 22
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Stadsrevisionen konstaterar att två av de tre finansiella målen inte är uppnådda. 

Noteras kan att kommunens långfristiga skulder har ökat med 1 256 mkr jämfört med förra året 
och uppgår till 6 741 mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer bör vägas in i målen, till exempel borgen-
såtaganden för egna koncernföretag. Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala 
koncernföretag bör kalkyleras och ingå i den finansiella målsättningen.5 Enligt SKR Cirkulär 2004:46 
bör risker och osäkerhetsfaktorer  vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna koncern-
företag. Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala koncernföretag bör kalkyleras 
och ingå i den finansiella målsättningen.6

Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 11 kap 6 § LKBR. 
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av 
sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sam-
manlagda ordinarie arbetstid. Uppgift ska också lämnas om:

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av  
60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt

3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket i punkt 2 och 3 ska anges i procent 
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda i 
gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

I årsredovisningen saknas uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I årsredovisningen saknas även uppgifter för sjukfrånvaro 
för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron under 2019 i Sveriges kommuner ligger 
på 6,7 %,7 vilket innebär att Borås Stads utfall för sjukfrånvaron på 7,3 % ligger högre än genomsnit-
tet. Målvärdet i Borås Stads budget för 2019 är satt till 7,2 %. Målvärdet är därmed inte fullt uppnått 
för Borås Stad. 

Resultaträkning
Resultaträkningen ska enligt 5 kap 1 § LKBR i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. Andra paragrafen anger hur resultaträkningen ska ställas upp. 

I uppställningen har införts en ny resultatnivå - Verksamhetens resultat. Verksamhetens intäkter och 
kostnader ska, för att ge en rättvisande bild, specificeras i not till resultaträkningen.8  

5 SKR; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:4
6 Ibid.
7 SKR; Sjukfrånvaro, kommuner 2019 
8 Kommunal bokföring och redovisningslag, Eriksson, Haglund och Tagesson, Studentlitteratur, 2019, s.66-67
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Intäkter
Enligt RKR R2 ska en inkomst, om inget annat följer av denna rekommendation, redovisas som 
intäkt först när följande förutsättningar är uppfyllda:

• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;

• det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer  
att tillfalla kommunen; och 

• de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av trans-
aktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska  
uppgörelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

Stadsrevisionen har med hjälp av en konsult genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås 
Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter 
är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Det finns tillräckliga kontroller och 
uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade. 

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. Detta bedöms innebära en risk för ekonomisk skada för kommunen. 
Generellt görs det inte systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av 
avgifter (med undantag för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnads-
principen efterlevs.

Enligt RKR R2 framgår följande gällande periodisering av skatteintäkter. Den prognos på skatteav-
räkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret ska 
användas vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Stadsrevisionen noterar att prognos 
på skatteavräkning för december har använts. 

Enligt RKR R2 framgår att EU- och statsbidrag samt periodisering av dessa ska redovisas enligt det 
aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två eller flera 
kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas i takt med att villkoren 
bedöms vara uppfyllda. Stadsrevisionen noterar att dessa krav är uppfyllda.  

I KPMG:s rapport om exploateringsredovisning avhandlas även RKR R2 intäkter gällande offentliga 
bidrag och intäkter vid försäljning av omsättningstillgångar (se bilaga 2).

Verksamhetens intäkter ska enligt RKR R2 specificeras i not. Av noten ska det framgå hur stor del 
av verksamhetens intäkter som är bidrag och ersättningar från staten. Avseende förutbetalda intäkter 
och andra inkomster som redovisas på balansräkningens skuldsida, ska en beskrivning av väsentliga 
inkomstgrupper jämfört med föregående år redovisas. Det ska anges under vilken tid och i vilken 
takt som de olika delposterna kommer att intäktsföras. Bidrag som avser flera redovisningsperioder 
ska specificeras i not till resultaträkningen. Av noten ska bidragets storlek framgå samt hur periodi-
seringen har skett. 

Stadsrevisionen noterar att det av noten inte framgår hur stor del av verksamhetens intäkter som är 
bidrag och ersättningar från staten. Ett utvecklingsområde är att specificera bidrag som avser flera 
redovisningsperioder. Då RKR R2 gäller först från räkenskapsåret 2020 är detta inte bindande men 
tidigare tillämpning uppmuntras. 
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Leasing 
Enligt RKR R5 Leasing ska objekt, vilka innehas till följd av ett leasingavtal som klassificeras som 
finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen 
att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas som en skuld. Borås Stad redo-
visar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan endast som en 
leasingkostnad i resultaträkningen. 

Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredovisning 
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kostnader, 
och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En sammanställning av externa 
hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken ”tillämpade redovisningsprinciper”. 
Bedömningen är att Borås Stad inte följer RKR R5 Leasing fullt ut. 

Stickprov 
Stadsrevisionen har genomfört cirka 140 stickprov av konton på resultaträkningen som har stora avvi-
kelser mellan åren 2018 och 2019. Granskningen visar att det inte förekommer några större avvikelser 
i de stickprov som genomförts.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av resultaträkningen 
Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger en 
rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett underskott på 119,5 mnkr. 
Kommunstyrelsen föreslår diverse regleringar på 65 mnkr. Det utgående ackumulerade resultatet 
uppgår till ett överskott om 85 mnkr. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 5 kap 2 § LKBR.

Balansräkning
Balansräkningen ska enligt 6 kap 1 § LKBR i sammandrag redovisa kommunens eller regionens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. I sammandrag redovisas Borås Stads samtliga tillgångar, avsättningar och skulder 
samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

Enligt 4 kap 6 § LKBR framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen ska de belopp 
som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning, om inte postens samman-
sättning klart framgår av bokföringen i övrigt.

En genomgång av balansräkningen utifrån LKBR och RKR:s rekommendationer redovisas nedan.

Immateriella anläggningstillgångar 
Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar framgår av 6 kap. 7 § första stycket LKBR att 
utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens verksamhet under kommande 
år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Vidare framgår av 9 kap. 10 § LKBR framgår 
att i de fall nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång bestäms till längre tid än fem 
år ska en upplysning om skälen för detta lämnas.

För varje post som tas upp som immateriell anläggningstillgång ska upplysningar  omtillämpad avskriv-
ningsmetod och nyttjandeperiod lämnas, uppdelade på egenutvecklade och förvärvade immateriella 
anläggningstillgångar. 
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Stadsrevisionen noterar att noterna rörande immateriella anläggningstillgångar9 uppfyller kraven i 
RKR R3. 

Materiella anläggningstillgångar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar framgår av 1 kap. 4 § LKBR att bokföring och redo-
visning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 4 kap. 3 § tredje 
stycket LKBR ska upplysningar om skälen för avvikelse från denna rekommendation lämnas i en not. 
Av 9 kap. 9 § LKBR framgår att en upplysning ska lämnas om bedömd genomsnittlig nyttjandepe-
riod för varje post som tas upp som materiell anläggningstillgång. För varje post i balansräkningen 
som tas upp som materiell anläggningstillgång bör dessutom upplysning lämnas i not om tillämpad 
avskrivningsmetod.

Stadsrevisionen noterar att noterna10 i huvudsak följer rekommendation RKR R4 men att upplysning 
saknas om tillämpad avskrivningsmetod. 

Komponentavskrivningar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar gällande komponentavskrivningar ska avskrivning-
arna spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. Därför måste skillnader 
i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång 
beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande kompo-
nenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat. 
Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång, och eventuellt 
kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

I årsredovisningens avsnitt om tillämpade redovisningsprinciper framgår att man från och med år 
2014 har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och med år 2017 
tillämpas komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, vägar och parker 
är samtliga nya objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre objekt tillämpas ej kom-
ponentavskrivning. Efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen kommer detta heller inte 
att genomföras, detta då skillnaden blev marginell jämfört med om komponentavskrivningar införs.

Nedskrivning 
Enligt RKR R6 Nedskrivning framgår av 7 kap. 4 § första stycket LKBR att en anläggningstillgång 
som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ (dvs. redovisat värde) 
skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. Enligt 7 kap. 4 § 
tredje stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns skäl för den. En prövning av 
nedskrivnings- eller återföringsbehov görs i två steg.

Nedskrivningar finns angivna i not 3 och not 14. Dock har inga nedskrivningar gjorts för Borås Stad. 
(Nedskrivningar har skett i några av de kommunala koncernföretagen). 

Stadsrevisionen rekommenderar 
Stadsrevisionen rekommenderar att Borås Stad ser över eventuellt nedskrivningsbehov inför kom-
mande årsbokslut.  

9 Borås Stads årsredovisning 2019, not 10, 9 och 3
10 Borås Stads årsredovisning 2019, not 11 och 12
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Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska redovisning av finansiella tillgångar 
och finansiella skulder regleras i 3 kap. 4 § samt 7 kap. 1, 2, 4–7, 9 och 12 §§ LKBR. Finansiella 
tillgångar ska i enlighet med 6  kap. 6 § LKBR klassificeras som antingen anläggningstillgångar eller 
omsättningstillgångar. Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive långfristiga skulder.

En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig, om den:

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel.

Kommunen ska i not lämna upplysningar om: 

a) genomsnittlig upplåningsränta; 

b) genomsnittlig räntebindningstid; 

c) en analys över upplåningens förfallostruktur; 

d) redovisat värde för instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen  
uppdelat på tillgångsslag, såsom räntebärande värdepapper, aktier och andelar etc.; 

e) hur kommunen har fastställt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt 
värde i balansräkningen; 

f) hur kommunen har valt att redovisa sammansatta instrument i de fall kommunen  
innehar sådana. Upplysningen ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper;

g) vilken princip som valts för periodisering i de fall kommunen har periodiserat emis-
sionskostnader och andra transaktionskostnader i samband med upptagande av lån. 
Upplysningen  ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper.

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag enligt 2 kap. 5 § LKBR ska klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. 

Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaffningsvärde.

Huvuddelen av kommunens långfristiga utlåning gäller lån till de kommunala koncernföretagen, 
uppgående till en summa 8 786 tkr. Övrig utlåning på 19 tkr kommenteras dock inte i noten.

Stadsrevisionen noterar att noterna11 uppfyller kraven i RKR R7 men kan utvecklas genom att kom-
mentera övrig utlåning.

Derivat och säkringsredovisning
RKR R8 Derivat och säkringsredovisning behandlar redovisning av derivatinstrument och säkrings-
redovisning. I LKBR finns ingen särskild reglering av redovisning av derivat eller säkringsredovisning. 
Generella regler för värdering av anläggnings- och omsättningstillgångar finns i 7 kap. 1, 2, 4 och 
5 §§ LKBR. I 7 kap. 9 § regleras omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta. Stöd för 
den kvittning av värdeförändringar på säkringsinstrumentet mot värdeförändringar på den säkrade 
posten som görs vid säkringsredovisning finns i 4 kap. 4 §. Upplysningskrav finns i 9 kap. 3 § LKBR.

11 Borås Stads årsredovisning 2019, not 7 och 8
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Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret 
från koncernföretagen. Beslutet innebär att de av koncernföretaget ingångna räntebindningarna får 
löpa ut men att derivat ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad. 
Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i 
framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.12

Stadsrevisionen bedömer att säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas.

Extraordinära och jämförelsestörande poster 
I RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster framgår det att redovisningen av extraordinära 
poster regleras i 5 kap. 2 och 5 §§ samt 9 kap. 12 § LKBR. I 5 kap. 3 § andra stycket finns reglering 
om delposter. Enligt 5 kap. 5 § LKBR ska intäkter eller kostnaderi annan verksamhet än kommunens 
normala verksamhet redovisas som extraordinära poster. 

Av 5 kap. 2 § LKBR framgår det att extraordinära poster ska redovisas på separat rad iresultaträk-
ningen. Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska de extraordinära posterna i not specificeras till belopp och art 
i upplysning. Av noten ska framgå belopp för varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad, samt 
vad posten avser. 

Stadsrevisionen noterar att inga extraordinära poster förekommer i årsredovisningen 2019. 

Byte av redovisningsprinciper m.m.
Enligt RKR R12 Byte av redovisningsprinciper m.m. får byte av redovisningsprincip får ske om bytet 
krävs för anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. Om så inte är fallet, kan ett 
byte ändå äga rum, om den nya redovisningsprincipen på goda grunder kan anses leda till en mer 
rättvisande redovisning av resultat och ställning, och om den inte står i strid med rekommendation 
utgiven av RKR. Byte av redovisningsprincip ska ske från och med ingången av nytt räkenskapsår, 
om det inte finns särskilda skäl mot det. Grundläggande redovisningsprinciper och avvikelse från 
dessa regleras i 4 kap. 4 § LKBR. Reglering av jämförelsetal finns i 5 kap. 6 § och 6 kap. 5 §. I 9 kap. 
3 och 6 §§ regleras krav på upplysningar.

Av 9 kap. 3 § LKBR framgår att upplysning  ska lämnas, om avvikelse från grundläggande redovis-
ningsprinciper görs med stöd av 4 kap. 4  § andra stycket LKBR. Enligt bestämmelsen ska upplysningen 
innehålla skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på kommunens resultat och ekonomiska 
ställning. Upplysning i not ska lämnas, om rättelse av väsentligt fel görs.

Stadsrevisionen noterar att redovisningsprinciper har anpassats till LKBR, i övrigt är det inga för-
ändringar.  

Andra avsättningar 
Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en avsättning redovisas i balansräkningen om; 

• en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade händelser; 

• det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen; 

• och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i balansräkningen.Endast sådana 
legala förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser under räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår, och som finns oberoende av framtida handlande, redovisas som avsättningar. Reservering 
för utgifter som krävs för den framtida verksamhetenfår aldrig redovisas i balansräkningen.

12 Borås Stads årsredovisning 2019, sid 82
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En avsättning gjordes redan år 2018 på 20 mnkr och avsåg sommarlovskort för kollektivtrafik för fyra 
år framåt. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. 

Posten andra avsättningar uppgår i bokslutet för Borås Stad till 56 mnkr. Dessa avsättningar har 
under året minskat med totalt 10 mnkr. Inga nya avsättningar har gjorts. Upplysningar till posten 
lämnas i not 21 till balansräkningen. Information, enligt RKR R9, redovisas på totalen men inte per 
gjord avsättning. Upplysningar lämnas om återstående avtalstid/betalningstid och planerad byggstart/
färdigställande. 

Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 494 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att en kommentar till BEMAB:s investeringsfond på 216 mnkr saknas.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte fullt ut följer RKR R9.

Ansvarsförbindelser 
De ansvarsförbindelser som redovisas inom linjen till balansräkningen är dels pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998, dels övriga ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelserna uppgår per 2019-12-31 
till 1 484 mnkr. Stadsrevisionen noterar att RKR R9 inte gäller ansvarsförbindelser för pensioner. 

Övriga ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 542 mnkr. Avstämning av beslut vad gäller 
utökat borgensåtagande (Borås Arena AB) och nya borgensåtaganden 2019 (Hulu fiber och Borås 
Skidarena AB) har gjorts. Enligt RKR R9 ska en kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas 
karaktär, osäkerhet och risker anges. Stadsrevisionen noterar att detta saknas och därmed blir bedöm-
ningen att kraven i RKR R9 inte uppfylls.

Pensioner
Borås Stad redovisar för 2019 en total pensionsskuld om 2 112 mnkr, en skuld som ska fördela sig i 
två delar:

• Avsättning i balansräkningen, pensioner från och med år 1998

• Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före år 1998

Stadsrevisionens granskning av pensionsredovisningen utgår från rapport från KPMG (se bilaga 1 
för hela rapporten). 

Pensionsskulden utgör var för sig i det två delarna både den största avsättningen och den största 
ansvarsförbindelsen för kommunen. Lagregleringen för dessa två delar återfinns, beroende på form, 
i kapitel 5-7 samt 9, LKBR. Redovisning av pensionsförpliktelser regleras särskilt i 5 kap. 4 § och 6 
kap. 4 § LKBR. Det finns bestämmelser om avsättningar i 6 kap. 8 § och 7 kap. 11 §. Upplysningar 
om förändring av pensionsförpliktelse genom tecknande av försäkring eller överföring till stiftelse 
regleras i 9 kap. 11 § LKBR. Hur pensionsförpliktelsen ska värderas regleras inte i lagstiftningen. 
Enligt 11 kap. 4 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser. Hanteringen enligt LKBR är i linje med, den av kommunen även 
sedan tidigare tillämpade hanteringen, blandmodellen som träde i kraft 1998 i samband med lagen 
om kommunal redovisning.

Sådana förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på 
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den tidpunkt 
då de ska infrias, enligt 6 kap. 8 § LKBR, ska, om inte annat följer av 4 §, tas upp som avsättningar. 
Följaktligen ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas 
som en avsättning. Vidare ska i denna avsättning även inkluderas ålderspension som är förmånsbe-
stämd till förtroendevalda, fr.o.m. 1998, redovisas som avsättning.
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De förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska enligt 6 kap. 4 § LKBR 
inte tas upp som skuld eller avsättning. Enligt 5 kap. 4 § LKBR ska dessa vid utbetalning tas upp som 
kostnad i resultaträkningen och beräknade framtida utbetalningar utgör därmed en ansvarsförbindelse.

Borås Stads hantering av pensioner redovisas i avsnittet Pensionsåtaganden samt under avsnittet 
Tillämpade redovisningsprinciper. I dessa stycken redogörs för att en extra avsättning till IPR gjorts, 
däremot framgår ingen ytterligare information. 

Enligt RKR R10 Pensioner framgår att följande ska framgå i not för pensionsavsättning och ansvars-
förbindelse för pensioner:

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens början,

• de väsentliga poster som har förändrat pensionsavsättningen

• eller ansvarsförbindelsen under redovisningsperioden, och

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens slut.

Vidare framgår att upplysning ska lämnas om aktualiseringsgrad (andel av personakterna för nuva-
rande och tidigare anställd personal som är uppdaterad avseende pensionsgrundande anställningar) 
för underlaget för beräkningen av pensionsförpliktelserna. För pensionsförpliktelse som inte omfattas 
av RIPS (den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser) ska upplysning lämnas 
om tillämpade beräkningsgrunder och vilket belopp förpliktelsen upptagits till.

Upplysning ska lämnas om antalet visstidsförordnanden för anställda och förtroendevalda samt sär-
skilda villkor som avviker från vad som är normalt och kan leda till betydande ekonomiska konse-
kvenser. Detta gäller både pensionsförmåner som redovisas som avsättning och sådana som redovisas 
som ansvarsförbindelse.

I årsredovisningen för Borås Stad 2019 framgår upplysningar för avsättningar i not 20 och för för-
pliktelser i not 24. Upplysning lämnas kring aktualiseringsgraden för avsättningarna, dock kan det 
utläsas av årsredovisningen för 2019 att denna procentuella andel är oförändrad för 2017, 2018 och 
2019. Vid förfrågning framgår att det inte har tagits fram någon ny statistik gällande detta från KPA:s 
sida, därför rapporterar KPA samma aktualiseringsgrad till Borås Stad.

Avsättning för pensioner uppgår till 490 mnkr (kommunen). Borås Stad har under ett antal år gjort 
extra avsättningar avseende pensioner intjänade före år 1997-12-31. Bland dessa avsättningar ingår 
”Framtida pensioner intjänade t o m 1997” med 57 mnkr. Den senare posten har under året minskat 
med 99 mnkr genom en försäkringslösning med KPA. Detta redovisas i not 20 till BR, vilket är i 
enlighet med bestämmelsen i 9 kap 11 § LKBR. Enligt 6 kap 4 § LKBR ska förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. Dessa avsätt-
ningar utgör en del av den pensionsskuld som enligt LKBR ska redovisas som ansvarsförbindelse (den 
s.k. blandmodellen). Blandmodellen har varit omdiskuterad, och det har blivit vanligt att kommu-
ner gör extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer med vedertagen redovisningspraxis i andra 
verksamheter, men går alltså emot gällande lagstiftning för kommunal bokföring och redovisning. 

Stadsrevisionen rekommenderar 
Stadsrevisionen rekommenderar att man inför det i sin rutin för hanteringen av kommunens pen-
sionsförpliktelse att löpande arbeta med att hålla en hög aktualiseringsgrad.
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Vidare rekommenderar Stadsrevisionen att uppföljning görs av följande:

• Finns det några pensionsförpliktelser vilka inte omfattas av RIPS (Riktlinjer för pensions-
skuldsberäkning; dvs. den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser).

• Finns det några villkor vilka avviker, särskilda villkor, från vad som är normalt för vilka 
upplysningar borde lämnas.

Upplysning om pensionsmedlens användning, finansiella placeringar och återlåning, vilka ingår i not 
20 är inte ett krav enligt RKR eller LKBR.

Vidare noteras det att uppgift om antal visstidsförordnanden inte framgår i not 24 för pensionsför-
pliktelserna. Stadsrevisionen rekommenderar att detta följs upp och inkluderas i årsredovisningen.

Enligt RKR R9 framgår vilka upplysningar som ska lämnas för andra avsättningar än de vilka avser 
pensioner.

I avsättningarna gjorda av Borås Stad ska i linje med gällande lagstiftning den avgiftsbestämda ålder-
spensionen inte ingå i gjorda avsättningar då utbetalning av denna sker året efter intjänande. Denna 
återfinns som en kortfristig skuld. 

Enligt RKR R15 ska det i förvaltningsberättelsen finnas upplysningar om de totala pensionsförpliktel-
serna för kommunkoncernen och kommunen. Med total pensionsförpliktelse avses, inklusive särskild 
löneskatt, summan av avsättningar för pensioner och ansvarsförbindelser avseende pensionsförplik-
telser. Borås Stads årsredovisning innehåller en redogörelse för pensionsåtaganden under avsnittet 
viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. En redogörelse för de uppgifter vilka i RKR 
R15 framgår ska ingå i förvaltningsberättelsen, dock framgår det inte i tabellen eller i efterföljande 
text om uppgifterna avser kommunkoncernen eller kommunen.

Stadsrevisionen rekommenderar att uppföljning görs för att tillse att dessa uppgifter framgår.
Hanteringen av pensioner i form av värdering är inget som regleras i lagstiftningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Borås Stad behöver tillse att ytterligare arbete sker så att 
den information vilken lämnas i årsredovisningen är i överensstämmelse med god redovisningssed.

Exploateringsredovisning
Intäktsredovisningen utgår från Borås Stads intäktsflöden. Utifrån de granskningar som redan genom-
förts inom området (Granskning exploatering av området Viared, Deloitte 2016, Taxor och avgifter, 
Qualitarium 2019). Stadsrevisionen har gett KPMG i uppdrag att genomlysa Borås Stads intäktsredo-
visning. Intäktsredovisningen brutits ned till att granska den redovisning av intäkter som är kopplade 
till Borås Stads exploateringsredovisning (se bilaga 2 för hela rapporten).  

Borås Stads största intäktsflöden 2019 är avgifter, ersättningar, hyror och arrenden som uppgår till 
878 mnkr samt driftbidrag 767 mnkr. Mindre intäktsflöden finns även gällande realisationsvinster, 
försäljning av exploateringsfastigheter samt övriga försäljningsmedel.13 

Lagstiftning och rekommendationer
En förutsättning för att exploateringsredovisningen ska uppfylla kraven för god redovisningssed är att 
alla inblandade i processen har kunskap om de förutsättningar som gäller för redovisningen.

13 Borås Stads årsredovisning 2019, not 1 i sammanställd redovisning 
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Direkt hänförligt vid förvärvet ska, enligt 7 kap. 2 § LKBR, utöver inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet räknas in:

• sådana utgifter som krävs för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt ända-
mål;

• beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats 
där tillgången varit installerad eller uppförd, till den del de beräknade utgifterna uppfyller 
kriterierna för när en avsättning ska redovisas i balansräkningen.

Av detta följer (redogörs i RKR R4) att ett antal utgifter inte ska ingå:

• administration och andra allmänna omkostnader, såvida de inte är direkt hänförliga till 
förvärvet eller produktionen av tillgången;

• utbildning av personal som ska använda den nya tillgången;

• provkörning och intrimning, eller andra löpande driftförluster som uppstår i ett inlednings-
skede innan anläggningen når planerad driftsnivå; 

• hyra av moduler/baracker, i vilka verksamheten bedrivs under ombyggnationer eller  
uppförande av fastighet; 

• rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verk-
samheten.

En utgift vilken ofta uppkommer för en kommun är den för översikts- och detaljplaner. Av RKR R3 
framgår bland annat att utgifter för detta arbete inte får tas upp som immateriell anläggningstillgång 
och det får till följd av ovan enligt RKR R4 inte heller tas upp i anskaffningsvärdet för en materiell 
anläggningstillgång. Utgiften kostnadsförs för översikt- och detaljplan. Finansiering i denna fas kan 
ibland ske via planavtal eller exploateringsavtal. 

Kriterier för intäktsföring
Tidpunkten för intäktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda. Det arbete som ska ingå i 
anskaffningsvärdet är de löneutgifter, inkl. sociala avgifter och övriga anställningsrelaterade utgifter 
för den nedlagda tiden, vilka är hänförbara till utveckling och iordningställande av anläggningstill-
gången. Tidredovisning krävs då och utgör grunden för aktivering. Normalt faller en ytterst liten del 
av projekteringsarbetet på tomterna, som ska bli omsättningstillgångar. Den stora delen avser normalt 
gator, VA, parker m.m.

För anläggningstillgångar som kommunen förvärvar tas de utgifter med som är direkt hänförliga 
till att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål. Har tillgången förvärvats 
genom gåva eller byte, ska den redovisas till sitt verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Immateriella 
tillgångar som är av väsentligt värde får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Exempel kan 
vara ledningsrätter och servitut.

Enligt IAS 40 ska mark som innehas för en, för tillfället, obestämd användning betraktas som för-
valtningsfastighet, dvs. anläggningstillgång. Mark som anskaffats som markreserv betraktas därför 
som anläggningstillgång, så länge den inte har börjat bearbetas för försäljning. Vid klassificering av 
tillgångstyper inom materiella anläggningstillgångarna är det viktigt att hålla isär tillgångar som ska 
bäras av olika taxekollektiv, t.ex. el, VA och fjärrvärme. Gemensamt oavsett är dock fortsatt att på 
tillgångar med ett bestående värde, mark är ett vanligt exempel på tillgång som inte anses minska i 
värde, görs inga avskrivningar.
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Stadsrevisionen rekommenderar att en uppföljning görs av vilka utgifter som inkluderas i anskaff-
ningsvärde samt hur avskrivningsstrukturen ser ut och att denna följs i bokföringen.Interna rutiner 
och den bokföring som följer ska verka för att om det genomförda arbetet inte tillför något bestående 
värde så ska utgiften inte inkluderas. 

Byte av redovisningsprincip
I och med att det inte finns några övergångsregler för när de nya rekommendationerna från RKR ska 
införas exempelvis alla detaljplaner vilka inkluderats i anskaffningsvärden regleras genom ingående 
balans och ändrad redovisningsprincip ska framgå i årsredovisningen från och med 2019. Byte av 
redovisningsprincip sker det år bestämmelsen träder i kraft. Om bytet sker vid ett senare tillfälle, 
handlar det snarare om rättelse av fel. 

Då ett korrekt värde finns fastställt vilket inte inkluderar mer eller mindre än vad som bör ingå i 
anskaffningsvärde bör en bedömning göras kring vad tillgången är avsedd för. Av 6 kap. 6 § LKBR 
framgår att en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav ska tas upp som anläggnings-
tillgång. Andra tillgångar ska tas upp som omsättningstillgångar. För att en rättvisande redovisning 
ska ske och kommuniceras genom årsredovisningen krävs att det finns en tydlig avsikt med innehavet 
och att klassificeringen har följt avsikten. Exempelvis ska fastigheter vilka kommunen har för avsikt 
att sälja klassificeras som omsättningstillgångar även om köpare ännu inte identifierats.

Stadsrevisionen rekommenderar att en uppföljning görs av att rutinen för att fastställa avsikten med 
kommunens innehav är tydlig och att redovisningen återspeglar denna.

Vid upprättandet av årsredovisningen ska utgångspunkten vara lagstiftning och RKR:s rekommen-
dationer. Kommentarer ska lämnas kring de avvikelser kommunen eventuellt gör från rekommenda-
tioner och grundläggande redovisningsprinciper, liksom skälen till avvikelserna samt en bedömning 
av effekten på resultat och ekonomisk ställning. Viktig är även att kommentera om några redovis-
ningsprinciper tillämpas för områden vilka inte normeras enligt RKR, exempelvis om kommunen 
har genomfört någon omklassificering mellan markreserv och omsättningstillgångar.14

Räntor
Av RKR R4 framgår att huvudregeln är att räntor kostnadsförs. Ränta på kapital som lånats för att 
finansiera tillverkningen bör endast räknas in i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar som ska 
användas i vinstsyftande verksamhet och i så fall endast till den del räntan hänför sig till tillverknings-
perioden. I Borås Stads årsredovisning framgår under tillämpade redovisningsprinciper, lånekostnader 
(Ränta under byggtid), att vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar 
mer än 1 års tid i anspråk, belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid.15 Tillämpade redo-
visningsprinciper och huvudregeln är därmed inte helt överensstämmande. 

Vidare framgår under samma stycke, dock under rubriken Exploateringsredovisning, att exploate-
ringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas bland omsättningstillgångarna. 
Hanteringen, om den tas med i detta avsnitt, kan utvecklas för att ge läsaren en bättre förståelse av 
denna, för kommunen rätt så stora post.16

Stadsrevisionen rekommenderar att ett tydliggörande lämnas kring att aktivering av ränta sker enligt 
LKBR och där det är aktuellt att ränta har aktiverats med stöd av 7 kap. 2 § tredje stycket LKBR, så 
lämnas upplysning om det inräknade beloppet i not.

14 Borås Stads årsredovisning 2019, not 11 i sammanställd redovisning 
15 Borås Stads årsredovisning, 2019, sid 84
16 ibid
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Periodiseringar
Av RKR R2 framgår att det endast är offentliga bidrag som får periodiseras över tillgångarnas nytt-
jandeperiod medan övriga bidrag intäktförs direkt. Alternativt i vissa fall periodiseras över investe-
ringsperioden och intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre finns någon 
förpliktelse gentemot bidragsgivarens att redovisa detta som skuld i balansräkningen. Ett offentligt 
investeringsbidrag periodiseras under motsvarande nyttjandetid som den tillgång bidraget avser. Med 
offentligt bidrag avses bidrag från EU, staten, kommun eller landsting.

I samband med exploatering kan det förekomma att bidrag behöver lämnas till Trafikverket för anslut-
ning till det statliga vägnätet. Sådana bidrag som är beslutade med stöd av lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter redovisas enligt reglerna för bidrag till infrastruktur. Bidraget redovisas i 
så fall antingen som kostnad under avtalsåret eller som tillgång på balansräkningen med upplösning 
på 1–25 år, med början avtalsåret.

Gällande periodisering av avgift eller bidrag till investering ska, i den mån en avgift eller ett offentligt 
bidrag är hänförbart till en investering, inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investering-
ens nyttjande och förbrukning. RKR:s styrelse har, vid ett extra styrelsemöte 2019-06-18, beslutat att 
gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag tillsvidare alternativt kan redovisas i enlighet med 
RKR R18.1 (september 2009). Vilket alternativ som tillämpas, ska framgå av redovisningsprinciperna.

Intäktsföring
I RKR R2 behandlas hanteringen av intäkter vid försäljning av omsättningstillgångar, där framgår 
att intäkten ska bokföras som verksamhetens intäkter. Samtidigt bokförs anskaffningsvärdet som en 
minskning av omsättningstillgångar och som verksamhetens kostnader. Även eventuella försäljnings-
kostnader bokförs som verksamhetens kostnader. När intäktskriterierna är uppfyllda är tidpunkten för 
intäktsföring normalt när köparen får tillträde till tillgången. Exempelvis vid försäljning av anlägg-
ningstillgång i form av mark till extern exploatör, bokförs realisationsvinsten, d.v.s. försäljningspriset 
minus summan av bokfört värde och försäljningsomkostnader. Tidpunkten för intäktsföring beror 
på när intäktskriterierna är uppfyllda, vilket normalt är när köparen får tillträde till tillgången.

Stadsrevisionen rekommenderar att Borås Stads rutiner för bokföring av intäkter, från även denna 
typ av försäljning, finns tydligt dokumenterade och att dessa tydligt återger när intäktskriterierna 
kan anses vara uppfyllda. Detta ska självklart även följa i aktuella avtal vilka upprättas i samband 
med försäljningen. 

Övriga iakttagelser
I Borås Stads årsredovisning för 2019 finns det i förvaltningsberättelsen en tabell benämnd 
Exploateringsredovisning.17 Någon förklarande eller utvecklande kommentar till denna tabell lämnas 
inte. 

Av RKR R4 framgår att upplysningar ska lämnas i not om vilka beloppsgränser som tillämpas vid 
bedömningen av vad som ska anses vara inventarier av mindre värde och som därför inte ska aktiveras. 
Stadsrevisionen noterar att denna information saknas i årsredovisningen för 2019.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av exploateringsredovisningen 
Om exploateringsverksamheten ökar till att bli mer omfattande framgent för Borås Stad är det lämp-
ligt att redovisa exploateringsverksamheten som jämförelsestörande poster i linje med RKR R11 
Extraordinära och jämförelsestörande poster. Detta kan endera göras i noten till verksamhetens 
kostnader och intäkter alternativt på särskilda rader i resultaträkningen. När kommunen har en 
exploateringsredovisning vilken kan anses vara av den omfattning att den är betydande bör denna

17 Borås Stads årsredovisning 2019, sid 74
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kommenteras i förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen och då utfall i förhållande till 
budget, kassaflöde och förväntad utveckling. Stadsrevisionen noterar dock att exploateringsverksam-
heten för 2019 är betydligt mindre omfattande än 2018. 

Eventuella avvikelser mot fastställda rekommendationer och grundläggande redovisningsprinciper 
ska inte förekomma. Om det ändå förekommer ska avvikelser kommenteras, liksom skälen till avvi-
kelserna samt en bedömning av effekten på resultat och ekonomisk ställning. Dessutom är det viktigt 
att kommentera de redovisningsprinciper som tillämpas för områden som inte normerats enligt RKR, 
t.ex. principer för omklassificering mellan markreserv och omsättningstillgång, i IAS 40 lämnas 
vägledning när omklassificering ska ske av fastigheter om användningsområdet ändras.

Om förutsättningarna för redovisningsprinciperna och kunskap gällande vilka förutsättningar som 
råder genom hela processen kan det ge goda möjligheter för planering och styrning.

Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper regleras i 12 kap. LKBR. Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR ska 
sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Av 2 kap. 6 § LKBR framgår att 
den kommunala koncernen består av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen.

Enligt 2 kap. 5 § första stycket LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person över vars 
verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. En kommun kan 
utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. 
Definition av kommunalt koncernföretag och kommunal koncern finns i 2 kap. 5 och 6 §§.

Av 12 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 6 § LKBR följer att för varje sammandragen post i densam-
manställda balansräkningen ska de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en 
särskild förteckning, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt. Av den 
särskilda förteckningen ska det framgå hur enheternas räkenskaper har sammanställts och eventuellt 
justerats i resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och noter inför konsolideringen.

I RKR R16 Sammanställda räkenskaper finns rekommendationer vad som gäller vid upprättande av 
sammanställda räkenskaper. Med utgångspunkt från rekommendationerna kan följande konstateras 
utifrån de angivna tillämpade redovisningsprinciperna:

• De sammanställda räkenskaperna omfattar de juridiska personer där kommunen har ett 
varaktigt betydande inflytande, samtliga koncernföretag och två kommunalförbund ingår.

• Stiftelserna Blå Stjärnas Djursjukhus och Proteko ingår inte då deras omslutning är av ringa 
betydelse. Donationsfonderna ingår inte heller i de sammanställda räkenskaperna. 

• De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Väsentliga koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder har 
eliminerats.

• Det framgår inte tydligt i Borås Stads årsredovisning om några justeringar av koncernföreta-
gens bokslut gjorts innan konsolideringen på grund av ändrade redovisningsprinciper.

Stadsrevisionen noterar vidare att koncernföretagens skattekostnader ingår i verksamhetens kost-
nader,18 uppskjutna skatter ingår i posten ”Andra avsättningar”19 och noterna till de sammanställda 
räkenskaperna är relativt bra specificerade. Ett förbättringsområde är att i text bättre förklara en del 
av tabellerna. 

18 Borås Stads Årsredovisning 2019, not 2 i sammanställd redovisning
19 Ibid, not 21 i sammanställd redovisning 
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Enligt RKR R15 skall förvaltningsberättelsen innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som 
ingår i den kommunala koncernen samt väsentliga privata utförare. En beskrivning av koncernen 
görs i ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. En förteckning över Borås Stads 
ägarintressen i koncernföretag och ekonomiska föreningar återfinns i not 13 till de sammanställda 
räkenskaperna. Väsentliga privata aktörer redovisas i not 2. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av de sammanställda räkenskaperna 
Borås Stads årsredovisning uppfyller i allt väsentligt kraven i RKR R15 och R16 vid upprättandet av 
de sammanställda räkenskaperna.

Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas i 
kassaflödesanalysen. I RKR R13 Kassaflödesanalys framgår det att räkenskapsårets kassaflöden ska 
i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:

• löpande verksamhet,

• investeringsverksamhet,

• finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

• bidrag till infrastruktur.

Kommunen ska tillämpa indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden från den löpande 
verksamheten. Borås Stad tillämpar indirekt metod. Vissa av de ingående posterna har granskats.

Upplysning ska lämnas i en not om de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden mellan 
årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten. Upplysning ska också lämnas om 
väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala.

Upplysning avseende justering för ej likviditetspåverkande poster finns. Upplysning om väsentliga 
händelser som påverkat kassaflödet finns ej. Vissa poster som t.ex. investeringar i anläggningstillgångar 
kunde ha kommenterats.

För att underlätta förståelsen och informationsvärdet av kassaflödesanalysen bör tilläggsupplysningar 
lämnas i tillräcklig omfattning. Väsentliga betalningsflödespåverkande händelser, exempelvis omfat-
tande exploateringsverksamhet, större investeringar m.m. som avviker från det normala bör kom-
menteras. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av kassaflödesanalysen 
Kassaflödesanalysen innehåller de föreskrivna sektorerna och är i allt väsentligt korrekt uppställd. 
Ett förbättringsområde är att bättre kommentera kassaflödesanalysen genom tilläggsupplysningar. 

Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig 
till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investe-
ringsredovisning framgår det att driftredovisningen ska utformas så attutfallen kan stämmas av mot 
fullmäktiges budget. 
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Budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kostnader. 
Anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto. Driftredovisningens budget-
poster ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om 
till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Innevarande och föregående års utfall ska redovisas brutto (intäkter och kostnader), och jämföras 
med föregående års utfall.

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kom-
munens investeringsverksamhet. Investeringsredovisningen gör det möjligt förKommunfullmäktige 
att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.Investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot Kommunfullmäktiges budget 
och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. Investeringsredovisningens bud-
getposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas 
om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller 
beräknade totalutgifter. 

Borås Stads årsredovisning för 2019 innehåller en drift- och investeringsredovisning som separata 
avsnitt. 

Investeringsredovisningen ger en god information om godkänd utgift, förbrukade medel vid årets 
början och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 620,3 mnkr år 2019 för Borås Stad. 
En stor del av investeringarna, 228 mnkr, tillhör den pedagogiska verksamheten. Ej förbrukade investe-
ringsmedel 2019 på sammanlagt 127, 4 mnkr omdisponeras från tidigare år till 2020.20 Stadsrevisionen 
noterar att drift- och investeringsredovisningen inte innehåller kommunkoncernperspektivet. 

Övriga upplysningar som ska lämnas i not 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kommunala 
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning s.k. räkenskapsrevision. Det 
innebär att utgifter för revision som utförs året efter redovisas som kostnad det räkenskapsår revisionen 
avser. Vidare framgår det av RKR R 18 Övriga upplysningar som ska lämnas i not att upplysningen 
ska lämnas i separat not avseende kostnader för räkenskapsrevision.

Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen i not 27 lämnar uppgift om kostnad för räkenskapsrevison 
samt total kostnad för revision.  

Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska det lämnas upplysning om de kommunala koncernföretag vilka har 
konsoliderats enligt 12 kap. 5§ och även skäl för vald konsolideringsmetod. I Borås Stads årsredovis-
ning 2019 framgår ej dessa uppgifter. 

20 Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar
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Övriga iakttagelser 
Lagstiftaren och RKR betonar att bl.a. finansiell analys och riskbedömning i första hand skall göras 
utifrån ett koncernperspektiv och i andra hand ur kommunens perspektiv. Koncernperspektivet har 
i Borås Stads tidigare årsredovisningar kommit i andra hand men förbättringar har skett de senaste 
åren och även i årsredovisningen för 2019. Utvecklingen måste fortsätta då betydande risker finns 
hos vissa koncernföretag vad gäller resultatutveckling, skuldsättning mm. Stora risker finns främst i 
Borås Energi och Miljö AB där vissa risker beträffande kraftvärmeverket och fjärrvärmeverksamheten 
borde belysts bättre.

I Borås Stads årsredovisning finns en tabell på sidan 1 ”Tio år i sammandrag”. Tabellen avser endast 
kommunen (men det framgår inte tydligt) och består bland annat av många nyckeltal. Om tabellen 
nödvändigtvis ska finnas kvar bör nyckeltalen definieras, förklaras och analyseras. För den oinvigde 
läsaren riskerar tabellen att uppfattas som obegriplig. 

Ett generellt intryck av Borås Stads årsredovisning 2019 är att den innehåller väldigt få kommentarer 
till noter och övriga upplysningar. Stadsrevisionen vill framhålla att man bör sträva efter att nödvän-
diga upplysningar ska finnas på plats.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge information 
till en vidare målgrupp. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, såsom kommunin-
vånare, organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. Detta är intres-
senter vilka på olika sätt tillhandahåller resurser till kommunen. Genom detta synsätt säkerställs att 
årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En tydligare struktur, analys och 
ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.

Utöver en utveckling av huvuddokumentet bör en kortfattad pedagogisk version av årsredovisningen 
som kommuniceras genom Stadens hemsida också upprättas. 

Sammanfattande bedömning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsens struktur är till stora delar upprättad i enlighet med RKR R15. Innehållsmässigt 
finns förbättringsområden, men eftersom RKR R15 inte gäller fullt ut förrän år 2020 är detta en 
rekommendation. Stadsrevisionen har identifierat följande förbättringsområden i förvaltningsberät-
telsen:  

• Koncernperspektivet ska framgå i första hand och kommunens utveckling i andra hand.

• God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och 
uppdrag. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och poster gällande öronmärkningar  
bör inte ingå. 

• Personalredovisningen saknar uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 
under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Det saknas även uppgifter för  
sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

• Förvaltningsberättelsen behöver arbetas igenom och omstruktureras inför årsredovisning 
2020, för att bättre följa RKR R15. 
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Mål och uppdrag
Stadsrevisionen konstaterar att två av de tre finansiella målen inte är uppnådda. Stadsrevisionen noterar 
att de stora investeringar som finns i koncernen inte berörs i avsnittet som behandlar finansiella mål. 
Stadsrevisionen noterar att avsnittet även saknar utvecklande resonemang om vad riskerna innebär 
på kort och lång sikt för kommunkoncernen. Stadsrevisionen noterar vidare att de finansiella mål 
som Kommunfullmäktige beslutat om gällande de kommunala koncernföretagen inte avhandlas i 
årsredovisningen.

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 17 av 26 indika-
torer som Kommunfullmäktige har fastställt för verksamheten, vilket motsvarar 65 %.   

Av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala  
koncernföretag har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 35 %. 

Måluppfyllelse/genomförande av Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag bedömer 
Stadsrevisionen fortfarande vara ett förbättringsområde.

Enligt RKR R15 ska avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten även innehålla 
mer principiell beskrivning av hur målen fastställts, hur budget tas, hur uppföljning går till och hur 
den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen noterar att denna information saknas i årsredo-
visningens förvaltningsberättelse. 

Resultaträkning
Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen noterar avseende 
leasing att: 

• Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I årsredovisningen 
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kostna-
der, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En sammanställning 
av externa hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken ”tillämpade redovis-
ningsprinciper”. Årsredovisningen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut.

Balansräkning
Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelser i balansräkningen:

• Stadsrevisionen noterar gällande materiella anläggningstillgångar att noterna i huvudsak 
följer rekommendation RKR R4 men att upplysning saknas om tillämpad avskrivningsme-
tod. 

• Avsättningen sommarlovskort (2018) saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i 
enlighet med RKR R9. Stadsrevisionen noterar att en kommentar till BEMAB:s investerings-
fond på 216 mnkr saknas.

• En kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och risker ska anges 
i enlighet med RKR R9, vilket saknas.  

• Avseende pensioner behöver uppföljning göras och upplysningar lämnas för att tillse att RKR 
R10 följs.

• Gällande exploateringsredovisning behöver en uppföljning göras av vilka utgifter som 
inkluderas i anskaffningsvärde samt hur avskrivningsstrukturen ser ut och att denna följs i 
bokföringen.

• Drift- och investeringsredovisningen saknar kommunkoncernperspektivet. 



Sammanfattande bedömning 
Ett generellt intryck av Borås Stads årsredovisning är avsaknaden av noter, analys och 
övriga upplysningar. Stadsrevisionen vill framhålla att man bör sträva efter att nödvändiga 
upplysningar ska finnas på plats i enlighet med lagar och rekommendationer.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande besluts-
underlag för Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga använ-
dare, såsom kommuninvånare, organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning 
av årsredovisningen. Genom detta synsätt säkerställs att årsredovisningen blir tillräckligt 
informativ för olika användare. En tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska 
eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak 
är upprättad enligt God redovisningssed, LKBR, kommunallagen och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning.

Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. 
Koncernperspektivet och de risker som finns i de kommunala koncernföretagen kan dock 
vägas in och beaktas i större utsträckning. 

Balanskravet är uppfyllt, dock nås inte två av de tre finansiella målen under året. 65 % av 
Kommunfullmäktiges indikatorer uppnås inte. 35 % av Kommunfullmäktiges uppdrag 
har inte genomförts under året. God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering 
gällande verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Därutöver saknas riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till synpunkter i bilagd rapport.
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Årsredovisning 2019 Revisorskollegiet

Inledning
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån 
ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är samtidigt medborgarnas förlängda arm för att kontrollera 
att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. Revisionen skall också följa god revisionssed. 
Revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning.

Revisorerna prövar

• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  
tillfredsställande sätt

• om räkenskaperna är rättvisande

• om den interna kontrollen som görs är tillräcklig

Revisionsplanen för revisionsåret har i allt väsentligt kunnat fullföljas. Granskningarnas resultat 
redovisas genom fortlöpande kommunikation med Kommunfullmäktige, berörda nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag. Bedömningar, slutsatser och rekommendationer kommuniceras med berörd 
nämnd eller styrelse.

Viktiga händelser under året
Avtal om räkenskapsrevision och verksamhetsrevision har tecknats för revisionsåret 2019 med Södra 
Älvsborgs räddningstjänstförbund och Sjuhärads kommunalförbund. 

Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag
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Nämndens verksamhet 
Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Budget  
2019

Bokslut 
2019

Avvikelse

Statsbidrag 0 0 0 0 0

Avgifter och övriga intäkter 426 549 625 535 -90

Summa intäkter 426 549 625 535 -90

Personal -4 899 -3 952 -5 148 -4 669 479

Lokaler -178 -182 -189 -185 4

Material och tjänster -628 -1 278 -1 163 -1 334 -171

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader -5 705 -5 412 -6 500 -6 188 312

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0

Nettokostnad -5 279 -4 863 -5 875 -5 653 222

Kommunbidrag 4 450 5 750 5 875 5 875 0

Resultat efter kommunbidrag -829 887 0 222 222

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat 800 0 0 0 0

Godkända “öronmärkta” projekt 0 0 0 0 0

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -29 887 0 222 222

Ackumulerat resultat 174 887 887 1 109 222

Resultatanalys
Intäkterna är lägre än budgeterat på grund av endast deldebitering för granskning av SÄRF och 
Sjuhärads kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på en föräldra-
ledig revisor på deltid. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än budgeterat då Stadsrevisionen 
genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året p.g.a. personalsituationen.
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Kostnader för ”öronmärkta” projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige

Projekt Totalt  
godkänt belopp

Utfall t.o.m. 
 2018-12-31 Utfall 2019-12-31 Återstår

Summa

Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader

Tkr Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Budget  
2019

Bokslut 
2019

Avvikelse

Räkenskapsrevision -1 260 -678 -669 -1 377 -708
Verksamhetsrevision -3 990 -4 185 -5 206 -4 276 930
Summa -5 250 -4 863 -5 875 -5 653 222

Verksamhetsanalys
Organisation
De 12 förtroendevalda revisorerna är uppdelade i två grupper med olika revisionsområden. Revisorerna 
har bevakningsansvar för specifika nämnder. För varje revisorsgrupp utser Kommunfullmäktige en 
ordförande och en vice ordförande, ur den gruppen utses även lekmannarevisorer för de kommu-
nala bolagen. Ordförandena och vice ordförandena från revisorsgrupperna utgör Revisorskollegiet. 
Kommunfullmäktige väljer bland Revisorskollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Dessa utgör revisorskollegiets presidium. Revisorskollegiet fullgör Stadsrevisionens samtliga nämnd-
uppgifter, medan revisorsgrupperna hanterar granskningsfrågorna.

Personalstyrkan vid revisionskontoret har under perioden maj-december bemannats av fem personer 
varav en deltid p.g.a föräldraledighet. Revisionskontorets personal utgörs av tre män och två kvinnor. 
Stadsrevisionen kompletterar den egna personalen med externa konsulter.

Verksamhetsmål
Revisionens mål är även att granska i en omfattning som följer lagstiftning och God revisionssed, 
vilket bl.a. innebär:

• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplaner för Första och Andra revisorsgrupperna

• att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med upp-
ställda mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna 
kontrollen av verksamheten är tillräcklig

• att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d.v.s. om de löpande 
och årliga räkenskaperna är rättvisande

• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder

• att lämna revisionsberättelse och förslag när det gäller ansvarsprövning till varje nämnd och 
till Kommunstyrelsen

• att lämna granskningsrapporter till Kommunfullmäktige avseende lekmannarevisorernas 
granskning av de kommunala bolagen
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Verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och samverkan
Stadsrevisionen i Borås deltar i samarbetet inom Starev – ett samarbetsorgan för kommuner med egna 
revisionskontor. Förtroendevalda och tjänstemän har regelbundet ett utbyte av erfarenheter inom 
Starev; bl.a. genom konferenser.

Stadsrevisionen prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och såväl förtroendevalda som tjänste-
männen på Revisionskontoret deltar regelbundet i utbildningar och seminarier.

Revisionskontorets personal samarbetar med kontoren inom Starevnätverket när det gäller verksam-
hetsutveckling, kompetensutveckling och systemutveckling. Yrkesrevisorerna är också medlemmar 
i Skyrev (Sveriges Kommunala yrkesrevisorer) och två av kontorets fem yrkesrevisorer är av Skyrev 
certifierade kommunala yrkesrevisorer.

Stadsrevisionen i Borås samverkar med revisorerna i Västra Götalandsregionen och med Stadsrevisionen 
i Göteborg. De tre revisionskontoren har regelbunden gemensam kompetensutveckling och nät-
verksaktiviteter.

Verksamheten 2019
Revisionsplanen har följts under året och samtliga fördjupningsområden kommer att vara avrappor-
terade till revisorsgrupperna under februari 2020.

Jämställdhetsperspektivet
Stadsrevisionen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Detta arbetas löpande med och när rekry-
tering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, arbetslivs-
erfarenhet samt utbildning.
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Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen
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