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Årsrapport 2015

Inledning
Denna årsrapport är det sammanfattade dokumentet över Stadsrevisionens granskning 
av 2015 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 resulterat 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 hämtas från Stadsrevisionens hemsida eller beställas 
från Revisionskontoret.
  

STADSREVISIONEN

Ingwer Kliche    Ola Sabel
Ordförande    Revisionschef  
                                                         



Stadsrevisionen
– medborgarnas 

förlängda arm
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Årsrapport 2015

Utgångspunkter för 
granskningen
Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges instrument för att 
kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. 
Granskningen ska samtidigt främja en effektiv och ändamålsenlig 
kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. 

Stadsrevisionens granskning tar sin utgångspunkt 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 händelser kan 
föranleda specifika granskningsinsatser och anpassning av 
planerna. 

Revisionskritik ska framgå av revisionsberättelsen, 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 föranleder formell revisionskritik 
enligt lagstiftning och God revisionssed, men som bör leda 
till åtgärder 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 revisionsåret. Efter avslutat 
verksamhetsår genomför Stadsrevisionen en översiktlig granskning 
av Kommunstyrelsens och nämndernas årsredovisningar. 
Stadsrevisionen granskar även Borås Stads årsredovisning. 
Från och med år 2014 innefattar Kommunfullmäktiges budget 
vision 2025 och de strategiska målområdenas indikatorer med 
målvärden. 

Stadsrevisionens granskning bygger på avvikelser, dvs för 
bedömningarna granskas i vilka avseenden verksamheten 
i nämnder och Kommunstyrelse inte har skötts på ett 
ändamålsenligt 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 uppdrag som ej genomfört. 
Nämnderna och Kommunstyrelsen 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 bedömningarna av delvis uppnådda mål och 
uppdrag inte alltid är belagda och det inte går att avgöra hur 
trovärdig informationen/bedömningen är.  

Den grundläggande granskningen tillsammans med granskningen 
av årsredovisningarna och särskilda rapporter från den 
fördjupade granskningen enligt granskningsplanerna, ligger 
till grund för revisorernas rapportering i revisionsberättelser 
till Kommunfullmäktige inför ansvarsprövningen. 
Fördjupade granskningar presenteras löpande under året för 
Kommunfullmäktige.

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

- Rapporter tillställs granskade nämnder och styrelser för 
åtgärder, alternativt för kännedom. I missivbrev framgår 
revisorernas 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 revisions-
berättelse tillställs samtliga nämnder och Kommunstyrelsen

- All granskning som har genomförts under året sammanfattas 
i Stadsrevisionens årsrapport. Till årsrapporten biläggs 
revisionsredogörelser och granskningsrapporter för 
lekmannarevisionen

- Revisionsrapporter, rapportsammandrag, 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 revisionssed - granska om bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
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 granskning inte ligger till grund för 
ansvarsprövning. Lekmannarevisorn redovisar sin granskning i 
en granskningsredogörelse som tillställs styrelsen för respektive 
bolag, och upprättar en granskningsrapport som biläggs bolagets 
årsredovisning. 

I årsrapporten redovisas sammanfattande resultat av 
årets lekmannarevision av de kommunala bolagen, och 
granskningsrapporterna biläggs. Resultaten av den lagstadgade, 
ansvarsprövande räkenskapsrevisionen framgår i revisionsberättelse 
som biläggs respektive bolags årsredovisning. 
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Nämndbesök
Stadsrevisionen är angelägen om att informera om revisionens 
uppgifter och roll och att upprätthålla en bra dialog med nämnder 
och styrelser för att få till stånd förbättringar med utgångspunkt 
från iakttagelserna. Revisorsgrupperna genomför nämndbesök 
vid samtliga nämnder under mandatperioden. Vid dessa möten 
träffar respektive revisorsgrupp och bevakningsansvarig 
yrkesrevisor hela nämnden och förvaltningschefen. Syftet med 
besöken är att informera om revisionens uppgifter och roll och 
nämndledamöters ansvar. 

Presidiemöten
I enlighet med beslut i revisorsgrupperna har nämndpresidierna 
besökts under 2015, och Kommunstyrelsens presidium i början av 
2016. I mötena har bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
nämndernas/Kommunstyrelsens presidier, bevakningsansvariga 
yrkesrevisorer och berörda förvaltningstjänstemän deltagit. 
Avsikten är att vidmakthålla en god dialog med nämnderna/
Kommunstyrelse och att stämma av granskningsresultat i den 
grundläggande granskningen. 

Styrelsebesök
Lekmannarevisorerna, deras sakkunniga biträden och ansvariga 
auktoriserade revisorer har under 2015 besökt styrelserna i 
AB Bostäder, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, 
BoråsBorås TME AB, och Borås Kommuns Parkerings AB. 
Syftet med styrelsebesöken är likartat med nämndbesöken. 
Styrelseledamöterna informeras om revisorernas roll och om 
styrelseledamöternas ansvar, och revisorerna har en dialog med 
styrelseledamöterna. I likhet med förhållandena för nämnderna 
har lekmannarevisorerna uttalat att bolagstyrelserna ska besökas 
en gång per mandatperiod.   

Kommunfullmäktiges 
sammanträden
En förtroendevald revisor från varje revisorsgrupp deltar i 
Kommunfullmäktiges möten och avrapporterar till respektive 
grupp vid nästkommande 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, 

revisionsplanering och för Stadsrevisionens budgetberedning. 
Under 2015 har två möten genomförts.

Sammanfattning av 
granskningen
Sammanfattande resultat av 2015 års granskning redovisas 
nedan. Granskningen rapporteras nämndvis för Första 
och Andra revisorsgrupperna. Redovisningen inleds med 
revisionsberättelserna för Kommunstyrelse och nämnder.

Fördjupade granskningar (projekt) redovisas för den nämnd 
granskningen i huvudsakligen berör. Om flera nämnder/bolag är 
berörda görs en hänvisning till projektet för respektive nämnd. 
Lekmannarevisorernas granskning av de kommunala bolagen 
sammanfattas, och granskningsrapporterna är bilagda.

Revisionsrapporter som avser 
granskning av 2015 års verksamhet

2015-01-09 Hantering av Stadens konst

2015-01-19 Personlig assistans enligt LSS i 
Borås Stad

2015-05-11 Färdtjänst

2015-06-08 Föreningsbidrag

2015-08-04 Borås Stads hantering av bidrag 
till studieförbund

2015-09-14 Beställar-utförarmodellen i Borås Stad

2015-11-18 Samverkan avseende barn och unga 
med psykisk ohälsa

2015-12-14 Borås Stads personalpolitik

2015-12-21 Elevhälsan i Borås Stad

2016-02-15 Godmanskap i Borås Stad

2016-03-14 Orangeriet

2016-03-29 Detaljplaneprocessen

Fakta
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Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen 
år 2015

Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal redovisning och God Redovisningssed. Vi har 
granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2015 med resultaträkning, 
balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovisning. Granskningen har 
utförts enligt God revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och 
omfattning som krävs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen 
bifogas vår sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen.

Vi bedömer att Borås Stads årsredovisning har upprättats i enlighet med Lagen om 
kommunal redovisning och God Redovisningssed och återger resultat och ekonomisk 
ställning på ett rättvisande sätt. 

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att Kommunstyrelsen analyserar 
och ger förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört 
uppdrag. 

Vi konstaterar att målvärdena för 10 av de 17 indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt inte är uppnådda. Kommunfullmäktige har givit Kommunstyrelsen 23 uppdrag, 
varav 19 inte är genomförda. 

Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen har inte uppnått målvärdena för 37 av 52 
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt. För en indikator anges inget utfall. 
Kommunfullmäktige har givit nämnderna och Kommunstyrelsen 70 uppdrag, vara 42 inte 
har genomförts.
 
Den negativa budgetutfallet för Borås Stads äldreomsorgsverksamhet har under 2015 
varit föremål för analys, men inga resultat av denna analys som kan förklara underskottet 
presenteras i årsredovisningen för 2015, vilket vi bedömer som bristfälligt.  

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen
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Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Olle Hermansson Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok

Vi bedömer att Borås Stads personalpolitik inte når upp till målsättningarna i det 
personalpolitiska programmet. Vi identifierar ett behov av en genomgripande omprövning 
av den genomförda personalpolitiken. 

Vi bedömer att Kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det 
gäller Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag är bristfällig. Vi vill understryka 
Kommunstyrelsens ansvar för att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och 
åtgärder. Riskanalysen innehåller verksamhetsprocesser, men enbart kontrollmoment för 
uppdatering av reglemente ingår i planen för intern kontroll. Vi bedömer att planen för 
intern kontroll bör utvecklas genom att de verksamhetsrisker som identifieras i riskanalysen 
införs i planen för intern kontroll.  

Vår sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig 
men identifieras som ett utvecklingsområde.  

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande
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Revisionsberättelse för Valnämnden år 
2015

Vi har granskat Valnämndens årsredovisning 2015. 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 
sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Vi bedömer att Valnämnden sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig, detta trots att nämnden inte antagit 
någon intern kontrollplan enligt anvisningarna. Bedömningen att den interna kontrollen är 
tillräcklig görs på grund av nämndens begränsade verksamhet under året, samt det faktum 
att nämnden i budget lyfter risker och redogör för hur nämnden ska arbeta med dessa.

Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson
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Revisionsberättelse för Lokalförsörjnings-
nämnden år 2015

Vi har granskat Lokalförsörjningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att målvärdena för två av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt inte är uppnådda. Tre av Kommunfullmäktiges fem uppdrag till nämnden är inte 
genomförda. 

Vår bedömning är att Lokalförsörjningsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men vi bedömer att den interna 
kontrollen inte är tillräcklig. Nämnden har inte antagit riskanalys och internkontrollplan 
i enlighet med Borås Stads regler. Därutöver är kontrollmoment gällande kundfakturor 
felaktigt beskrivet i uppföljningen, och nämnden har inte säkerställt efterlevnaden 
av avtalet med Orangeriet. Vi vill understryka nämndens ansvar för att uppfylla 
Kommunfullmäktiges beslut.

Vi tillstyrker att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Olle Hermansson Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok
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Revisionsberättelse för Servicenämnden  
år 2015

Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är inte 
genomfört.  

Vår bedömning är att Servicenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det 
gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Vi vill understryka nämndens ansvar 
för att uppfylla Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
 
Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Olle Hermansson Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok
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Revisionsberättelse för Fritids- och 
folkhälsonämnden år 2015

Vi har granskat Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för tre av de nio indikatorer 
som Kommunfullmäktige har fastställt. Tre av Kommunfullmäktiges fem uppdrag till 
nämnden är inte genomförda.  

Vi bedömer att Fritid- och folkhälsonämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi tillstyrker att Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Olle Hermansson Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnads-
nämnden år 2015

Vi har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2015.  
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige.

Vi konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorer 
som Kommunfullmäktige har fastställt. Det enda uppdraget från Kommunfullmäktige till 
nämnden för 2015 är inte genomfört.

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det 
gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Vi vill understryka nämndens ansvar 
för att uppfylla Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Olle Hermansson Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok
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Årsrapport 2015

Revisionsberättelse för Tekniska nämnden 
år 2015

Vi har granskat Tekniska nämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för fem av de sju indikatorer 
som Kommunfullmäktige har fastställt. Sex av Kommunfullmäktiges elva uppdrag till 
nämnden är inte genomförda.  

Vi bedömer att Tekniska nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi tillstyrker vi att Tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Olle Hermansson Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionsberättelse för Miljö- och 
konsumentnämnden år 2015

Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2015.  
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstate-
rar vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört upp-
drag. 

Vi konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för fyra indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt. Det enda uppdraget från Kommunfullmäktige till 
nämnden för 2015 är inte genomfört.

Vår bedömning är att Miljö- och Konsumentnämndens verksamhet sköts på ett ända-
målsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att 
nämnden inte har säkerställt att verksamheten på Orangeriet bedrivits i enlighet med 
Kommunfullmäktiges intentioner. Vi vill understryka nämndens ansvar för att uppfylla 
Kommunfullmäktiges beslut.

Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Det är väsentligt att 
nämndens riskanalys innefattar centrala verksamhetsprocesser och att kontrollmoment 
för dessa ingår i planen för intern kontroll. Nämnden har inte tagit del av förvaltningens 
riskanalys eller gjort någon egen riskanalys.

Vi tillstyrker att Miljö- och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-18

Nils-Gunnar Blanc   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Olle Hermansson Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok
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Årsrapport 2015

Revisionsberättelse för Kulturnämnden 
år 2015

Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning för år 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att Kommunfullmäktige har satt sju indikatorer för Kulturnämnden. För 
en av indikatorerna nås inte målvärdet. Två av Kommunfullmäktiges tre uppdrag till 
nämnden är inte genomförda.

Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Det är väsentligt att 
nämndens riskanalys innefattar centrala verksamhetsprocesser och att kontrollmoment 
för dessa ingår i planen för intern kontroll. Nämnden har inte tagit del av förvaltningens 
riskanalys eller gjort någon egen riskanalys. 

Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-11

Boris Preijde   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionsberättelse för Utbildnings-
nämnden år 2015

Vi har granskat Utbildningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för nio av de elva indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt. 

Vi bedömer att Utbildningsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det 
gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Vi vill understryka nämndens ansvar 
för att uppfylla Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi tillstyrker att Utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-11

Boris Preijde   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2015

Revisionsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden år 2015

Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för fyra av de sju indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt. 

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.  

Borås 2016-04-11

Boris Preijde   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionsberättelse för Överförmyndar-
nämnden år 2015

Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

Kommunfullmäktige har inte angett några indikatorer eller uppdrag för 
Överförmyndarnämnden.  

Vi bedömer att Överförmyndarnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen är otillräcklig. Nämnden saknar egen riskanalys, 
plan och uppföljning av intern kontroll i enlighet med Borås Stads regler för intern 
kontroll. Nämnden bör säkerställa att Borås Stads regler för intern kontroll efterlevs.   

Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.  

Borås 2016-04-11

Boris Preijde   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2015

Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden 
år 2015

Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2015. 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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen.
 
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för sex av de nio indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt. Ett av Kommunfullmäktiges tre uppdrag till nämnden 
för 2015 är inte genomfört.

Vi bedömer att Arbetslivsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.  

Borås 2016-04-11

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson 

Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden 
Norr år 2015

Vi har granskat Stadsdelsnämnden Norrs verksamhet och årsredovisning för år 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att målvärdena för 15 av Kommunfullmäktiges 19 indikatorer inte är 
uppnådda. Kommunfullmäktige har givit nämnden sex uppdrag, varav fyra inte är 
genomförda.  

Vi bedömer att Stadsdelsnämnden Norrs verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det 
gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Vi vill understryka nämndens ansvar 
för att uppfylla Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Stadsdelsnämnden Norr beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-11

Boris Preijde   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2015

Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden 
Väster år 2015

Vi har granskat Stadsdelsnämnden Västers verksamhet och årsredovisning för år 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att målvärdena för 16 av de 19 indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt inte är uppnådda. Kommunfullmäktige har givit nämnden sju uppdrag, varav två 
inte är genomförda. 

Vi bedömer att Stadsdelsnämnden Väster verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det 
gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Vi vill understryka nämndens ansvar 
för att uppfylla Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Vi bedömer att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig, fyra kontrollmoment 
genomfördes inte under året. 
 
Vi tillstyrker att Stadsdelsnämnden Väster beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 

Borås 2016-04-11

Boris Preijde   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden 
Öster år 2015

Vi har granskat Stadsdelsnämnden Östers verksamhet och årsredovisning för år 2015. 
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 sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en 
sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att målvärdena för indikatorerna 
inte fullt ut är SMARTA - Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att det också till viss del föreligger otydligheter när det gäller 
uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger 
förklaringar till varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vi konstaterar att målvärdena för 14 av de 19 indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt inte är uppnådda. Kommunfullmäktige har givit nämnden nio uppdrag, varav 
endast tre är genomförda.

Vi bedömer att Stadsdelsnämnden Östers verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det 
gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Vi vill understryka nämndens ansvar 
för att uppfylla Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Stadsdelsnämnden Öster beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Borås 2016-04-11

Boris Preijde   
Ordförande

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Gerd Jansson 
Vice ordförande

Jan G Nilsson Thomas Gustafsson 
 

Lennart Gabre

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2015

Borås Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Borås Waste Recovery AB

Borås Elnät AB

Borås Djurpark AB

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås 2 AB

Eolus6 AB

Borås Kommuns Parkerings AB

Borås Lokaltrafik AB

BoråsBorås TME AB

Inkubatorn I Borås AB

BSTF AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

AB Toarpshus

Viskaforshem AB

Granskningsrapporter för 
Borås Stads bolag
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Granskningsrapport för år 2015

Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda 
lekmannarevisorer i Borås Stadshus AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Borås 2016-03-16

Nils-Gunnar Blanc  Ingwer Kliche

Till årsstämman i Borås Stadshus AB
    Organisationsnummer 556547-5646
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Årsrapport 2015

Granskningsrapport för år 2015

Vi – Ingwer Kliche och Boris Preijde – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda 
lekmannarevisorer i Borås Energi och Miljö AB – har granskat bolagets verksamhet under 
år 2015.

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 utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås 
Stads revisionskontor i vår granskning. 

Vi konstaterar att såväl bolagets styrelse som Kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med det förslag om investeringar i EMC som beretts inom bolaget. Lekmannarevisorerna 
bedömer att de risker som identifierades i föregående års granskning kvarstår. Årets 
granskning visar att risker för kostnadsökningar för EMC har tillförts som en följd av 
tidsförskjutningar orsakade av överprövningar av upphandlingar. 

Vi bedömer att bolagets löpande verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö AB 
2015.

Borås 2016-02-23

Ingwer Kliche  Boris Preijde

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Ingwer Kliche – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås 
Waste Recovery AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås 
Stads revisionskontor i min granskning. 

Bolaget har under år 2015 varit i ett utvecklingsskede, och av detta skäl bedöms inte 
om verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet, den kommunala 
kompetensen, god ekonomisk hushållning, och med en tillräcklig intern kontroll. 

Borås 2016-03-07

Ingwer Kliche

Till årsstämman i Boras Waste Recovery AB
   Organisationsnummer 556960-7715
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Granskningsrapport för år 2015

Vi – Jan G Nilsson och Thomas Gustafsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utsedda lekmannarevisorer i Borås Elnät AB – har granskat bolagets verksamhet under år 
2015. 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 revisorer och utnyttjat sakkunnigt biträde från 
Borås Stads revisionskontor i vår granskning. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Elnät AB 2015. 

Borås 2016-02-23

Jan G Nilsson  Thomas Gustafsson

Till årsstämman i Borås Elnät AB
Organisationsnummer 556527-5582
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Gerd Jansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås 
Djurpark AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 utnyttjat sakkunnigt biträde genom 
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. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Djurpark AB för 2015. 

Borås 2016-03-02

Gerd Jansson 

Till årsstämman i Borås Djurpark AB
Organisationsnummer 556073-0359
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Industribyggnader i Borås AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås 
Stads revisionskontor i min granskning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB 
2015.

Borås 2016-02-25

Kenneth Larsson

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås AB
Organisationsnummer 556080-0087
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Industribyggnader i Borås AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås 
Stads revisionskontor i min granskning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB 
2015.

Borås 2016-02-25

Kenneth Larsson

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås 2 AB
Organisationsnummer 556737-5026
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Eolus6 AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås 
Stads revisionskontor i min granskning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB 
2015.

Borås 2016-02-25

Kenneth Larsson

Till årsstämman i Eolus6 AB
Organisationsnummer 559009-9965
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Lennart Gabre – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Borås Kommuns Parkerings AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 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. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Kommuns Parkerings 
AB 2015. 

Borås 2016-02-22

Lennart Gabre

Till årsstämman i Borås Kommuns Parkerings AB
 Organisationsnummer 556062-1640
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Gerd Jansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
BoråsBorås TME AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 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. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BoråsBorås TME AB 2015. 

Borås 2016-02-25

Gerd Jansson

Till årsstämman i BoråsBorås TME AB
Organisationsnummer 556784-7719



36

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Granskningsrapport för år 2015

Jag – Bill Johansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Inkubatorn i Borås AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 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. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn i Borås AB 2015.

Borås 2016-02-22

Bill Johansson

Till årsstämman i Inkubatorn i Borås AB
             Organisationsnummer 556685-7362
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Bill Johansson – är av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
BSTF AB för år 2015. Jag har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat 
sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min granskning.

Bolaget har under 2015 varit i ett utvecklings- och omprövningsskede, och av detta skäl 
kan det inte fullt ut bedömas om verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala 
ändamålet, den kommunala kompetensen, god ekonomisk hushållning, och med en 
tillräcklig intern kontroll. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BSTF AB 2015.

Borås 2016-02-25

Bill Johansson

Till årsstämman i BSTF AB
   Organisationsnummer 556565-1493
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Lennart Krok – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås 
Lokaltrafik AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 utnyttjat 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. 

Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i gransknings-
redogörelsen för Borås Lokaltrafik AB 2015. 

Borås 2016-02-22

Lennart Krok

Till årsstämman i Borås Lokaltrafik AB
 Organisationsnummer 556043-2246
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Granskningsrapport för år 2015

Vi – Nils-Gunnar Blanc och Thomas Gustafsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utsedd lekmannarevisor i AB Bostäder i Borås – har granskat bolagets verksamhet under år 
2015. 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 utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås 
Stads revisionskontor i vår granskning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i gransknings-
redogörelser för AB Bostäder 2015.

Borås 2016-02-22

Nils-Gunnar Blanc  Thomas Gustafsson

Till årsstämman i AB Bostäder i Borås
 Organisationsnummer 556024-8782
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Olle Hermansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Fristadbostäder AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 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. 

Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i gransknings-
redogörelser för Fristadbostäder AB 2015. 

Borås 2016-02-26

Olle Hermansson

Till årsstämman i Fristadbostäder AB
 Organisationsnummer 556516-3119
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Bo-Lennart Bäcklund – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor 
i AB Sandhultsbostäder – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 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. 
Arbetet med att utveckla planen för intern kontroll kommer att fortsätta.

Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i gransknings-
redogörelser för AB Sandhultsbostäder 2015. 

Borås 2016-02-26

Bo-Lennart Bäcklund

Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
 Organisationsnummer 556236-8133
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
AB Toarpshus – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 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. 
Arbetet med att utveckla planen för intern kontroll kommer att fortsätta.

Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i gransknings-
redogörelser för AB Toarpshus 2015. 

 

Borås 2016-02-26

Kenneth Larsson

Till årsstämman i AB Toarpshus
 Organisationsnummer 556012-3233 
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Granskningsrapport för år 2015

Jag – Bill Johansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Viskaforshem AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2015.

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 utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås 
Stads revisionskontor i min granskning. 

Jag konstaterar att bolaget avviker från kommunkoncernens huvudprincip om 50 % 
räntesäkring. Avvikelsen medför risk vid förändrat ränteläge. Jag bedömer i övrigt 
att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i gransknings-
redogörelser för Viskaforshem AB 2015. 

Borås 2016-02-26

Bill Johansson

Till årsstämman i Viskaforshem AB
 Organisationsnummer 556517-4454 
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        Kommunstyrelsen            

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

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.           

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 18 517 tkr jämfört med 
budget. Den kommungemensamma budgetramen redovisar ett 
underskott på 1 898 tkr. Resultaträkningen stämmer gentemot 
avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Stadskansliets budgetram
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av 

IT-plattformen med ett negativt underskott på 17,1 mnkr. 

Kommungemensam verksamhets budgetram
• Av underskottet avser 1 000 tkr höjd avgift till Navet, 400 

tkr ökade kostnader för +65-resor och 460 tkr driftbidrag 
för Inkubatorn i Borås.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Kommunstyrelsen redovisar måluppfyllelsen i förhållande 
till Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående. 

9     1   5   2 – av 17 Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunstyrelsen har inte uppnått målvärdena för 10 av de 17 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. Två av 
målvärdena har inte kunnat redovisas då mätvärdena inkommer 
under våren 2016. 
 
De indikatorer som inte har nåtts är:

• Antal genomförda medborgardialoger. En medborgardialog 
har genomförts för KS.

• Borås Stads näringslivsklimat – ranking, målvärdet var 
35, och Borås har fallit från plats 36 år 2014 till plats 47 
(av 290 kommuner) år 2015

• Sysselsättningsgraden (20-64 år) har fallit från 79,7 % år 
2014 till 77,7 % år 2015 Målvärdet var 78 %

• Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan, målvärdet 
var 100. Inga har färdigställts

• Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum. 
Målvärdet var 200 och utfallet 85

• Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag 
för Lokal utveckling; målvärdet var 50 och utfallet 29

• Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektiv-
trafikresandet ska öka varje år. Målvärdet för 2015 var 4 
%, och utfallet 0,2%

• Indikatorerna för de tre målen för Egen organisation utvecklas 
åt fel håll, där sjukfrånvaron ökar med 1,4 %, Hälsatalet 
minskar med 3,7 %, antal timanställda har ökat

Kommunstyrelsens indikatorer med målvärden
Kommunstyrelsen har inte antagit några egna indikatorer med 
målvärden.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunstyrelsen har fått 23 uppdrag från Kommunfullmäktige, 
av dessa är 19 uppdrag ej genomförda. 

4     15    4    av 23 uppdrag

De uppdrag som ej är genomförda/redovisade är: 

• Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet att genomföra 
förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse 
konkurrensneutrala villkor

• Avskaffandet av delade turer som är ett pilotprojekt i Stadsdel 
Norr, utvärdering. De delade turerna får avskaffas inom ram 

• En översyn av ersättningen till friskolor
• Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen 

företagslots, med ”en dörr in”. Utredning pågår
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett 

markstrategiskt program. Utkast finns färdigt men måste 
kommuniceras med ansvariga kommunalråd

• Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi 
som ett tillägg till översiktsplanen
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• Samarbeta med stadsdelarna för att initiera införandet 
av ortsråd

• Att utreda ”framtidens kollektivtrafik”
• Att utreda och föreslå en annan lokalisering av den busstrafik 

som idag sker på Södra Torget
• Att ta fram en vindbruksplan till översiktsplanen, tysta 

områden ska utredas
• Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17
• Utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och 

entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad
• Att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för 

kommunens samlade verksamheteter där lagen om valfrihet 
tillämpas eller där verksamhet bedrivs på entreprenad

• Att ansvara för att Saltemads campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015 

• Att utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan 
ske på entreprenad

• Att utreda om olika café och restaurangverksamheter 
lämpligare kan drivas på entreprenad

• I samverkan med bostadsbolagen utreda en ökad samordning 
av bolagens administration

• Att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt 
i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Kommunstyrelsen särskilt bevakat 
nedanstående område.

Koncernutvecklingsfrågor; förutsättningar för olika 
bolags verksamheter och finansiering, bolagens 
samverkan med förvaltningarna
Gränsdragningsproblem för Borås Stads bolags verksamheter 
har utretts under året av en för BSTF och BoråsBorås TME 
gemensam VD. 

Såväl Borås Elnät AB som Borås kommuns Parkeringsbolag 
AB uppvisar resultat väsentligt över budget för 2015, medan 
de s k underskottsbolagen uppvisar resultat i nivå med, eller 
något bättre, än budget. Detta innebär att förutsättningarna för 
finansiering av underskottsbolagen har varit gynnsamma 2015.

Investeringarna inom Borås Energi och Miljö AB har inte kunnat 
genomföras enligt planeringen på grund av överprövning av 
upphandlingar. 

Utredningen av en gemensam administration av de kommunala 
bostadsbolagen har inte medfört några konkreta förslag till 
förändringar.  

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört fem fördjupade 
granskningar för vilka svar begärs från Kommunstyrelsen.   

Borås Stads personalpolitik
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik 
så som den uttrycks i Borås Stads personalpolitiska program är 
ändamålsenlig, och om den genomförda personalpolitiken lever 
upp till de personalpolitiska målsättningarna. Granskningen 
omfattar samtliga nämnder och Kommunstyrelsen.

Styrningen och ledningen av det personalpolitiska området 
präglas av otydlighet när det gäller fördelning av roller, mandat 
och ansvar, och ett långsiktigt, strategiskt arbete saknas till 
stor del. Betydande brister föreligger när det gäller lönenivåer/
löneutveckling, Hållbart arbetsliv, förutsättningar för chefskap, 
förutsättningar för innovationer, liksom till viss del när det 
gäller kompetensutveckling. Förhållandena är något bättre när 
det gäller anställningsvillkor (förmåner) utöver lön. Bristerna 
när det gäller konkurrenskraftiga anställningsvillkor utgör en 
allvarlig risk för stadens kompetenförsörjning och därigenom 
även för förvaltningarnas förmåga att nå kvalitet och effektivet 
i verksamheterna.

Borås Stads låga lönenivåer och brist på sammanhållen lönepolitik 
innebär att man inte följer intentionerna i det personalpolitiska 
programmet, och att Staden löper stor risk att inte klara sin 
kompetensförsörjning i en hårdnande konkurrens om kompetent 
personal. Lönepolitiken präglas av en förhandlingslogik med 
utgångspunkt från förhandlingsdelegationens och Personal 
och förhandlings roller. Detta skapar otydlighet, olikheter, 
slumpmässighet och oförutsägbarhet för nämnderna i styrningen 
och förmedlar också en brist på tillit till nämndernas förmåga att 
ta ansvar för lönesättning och löneöversyn. Den starka betoningen 
på ekonomistyrning och dess koppling till restriktioner för 
lönekostnaderna, riskerar att innebära skenbara besparingar.

Beställar-utförarmodellen i Borås Stad 
– Administrativa tjänster
Syftet med granskningen var att granska tillämpningen av 
beställar-utförarmodellen inom det administrativa området. 
Stadsrevisionen konstaterar att implementeringen av beställar-
utförarmodellen för de administrativa tjänsterna kommit olika 
långt inom de berörda verksamheterna. 

Elevhälsan i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads elevhälsa i den 
kommunala grundskolan. Utgångspunkten för granskningen 
var kommunens ansvar enligt Skollagen. Granskningen 
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omfattar inte elevhälsa som verkställts av externa utförare. I 
granskningen konstaterar Stadsrevisionen att den övergripande 
styrningen av verksamheten är bristfällig, och att riskerna för att 
elevhälsan inte är likvärdig i Borås Stads skolor är betydande. 
Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad och används 
inte i verksamheten. Dokumentation och uppföljning av enskilda 
elevärenden genomförs inte likartat, och det saknas ett enhetligt 
digitalt dokumentationsstöd. Rekryteringsproblemen inom 
elevhälsans professioner innebär risker för att kvaliteten inte kan 
upprätthållas. Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar 
för verksamheten och en ökad risk för att verksamhetsmålen 
inte ska kunna uppnås.  

Orangeriet
Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet följer 
Kommunfullmäktiges beslut och om den interna kontrollen i 
Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
är tillräcklig. Delar av granskningen genomfördes inom ramen 
för den grundläggande granskningen 2015.

Detaljplaneprocessen
Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning av 
detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig. Med ändamålsenlig 
avses i granskningen om styrningen av processen är sådan att 
lagens krav uppfylls Plan- och Bygglag (2010:900), PBL, och om 
mål fastställda av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden uppnås. Granskningen genomfördes 
som en fördjupad granskning i revisionsplanen för 2015.
  

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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. 

Planen för intern kontroll omfattar sex kontrollmoment, 
riskanalysen 11 moment. Samtliga kontrollmoment är 
avrapporterade till Kommunstyrelsen den 3 mars 2016. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade 
analyser och åtgärder. Nämnden har inte gjort någon egen 
riskanalys eller tagit del av förvaltningens riskanalys. Nämnden 
har inte antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2016-02-15 med 
Kommunstyrelsens presidium, bevakningsansvariga 
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen 
och förvaltningsledning.       

Sammanfattande 
bedömning
I granskningen av Kommunstyrelsens årsredovisning utgår 
bedömningarna från följsamhet mot kommunfullmäktiges 
budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. 
Nämndens interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan 
för intern kontroll. I den sammanfattande bedömningen ingår 
också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden 
och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot 
nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Kommunstyrelsen har under året uppnått fem av 17 indikatorer. 
Kommunstyrelsen har under året vidtagit åtgärder i syfte att 
nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer men utfallet 
visar en negativ trend inom flera områden. Fyra av totalt 23 
uppdrag har genomförts. Stadrevisionen bedömer att nämnden 
i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdragen 
inte har genomförts.  

Stadsrevisionen bedömer att den genomförda personalpolitiken 
inte når upp till målsättningarna i det personalpolitiska 
programmet. Bristerna är så betydande att den genomförda 
personalpolitiken inte kan betraktas som ändmålsenlig, 
givet att ändamålet är att Staden ska kunna rekrytera och 
behålla kompetent personal. Stadsrevisionen identifierar ett 
behov av en genomgripande omprövning av den genomförda 
personalpolitiken. Siktet ska vara inställt på att målsättningarna 
i det personalpolitiska programmet nås.

I granskningen av beställar-utförarmodellen för administrativa 
tjänster bedömer Stadsrevisionen att roller, ansvar och 



48

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

befogenheter bör klarläggas och att beställarna också måste 
disponera ekonomiska resurser för betalning av tjänsterna. 
Beställarna behöver därutöver utveckla kunskaperna om 
beställningsförfarande, kvalitet på tjänsterna och kostnader 
för tjänsterna.

I granskningen av elevhälsan bedömer Stadsrevisionen att det 
föreligger ett utvecklingsbehov inom områdena styrning/ledning, 
elevhälsoplan, uppföljning/dokumentation samt förutsättningar 
för rekrytering av personal.

I granskningen av Orangeriet bedömer Stadsrevisionen 
sammanfattningsvis att en grundläggande omprövning av 
användandet av Orangeriet måste komma till stånd i syfte 
att uppfylla Kommunfullmäktiges intentioner och beslut. 
Det är väsentligt att en process genomförs med utgångspunkt 
från Kommunstyrelsen och dess uppsiktsplikt, och att det 
förutsättningslöst prövas vilka kommunala aktörer (nämnder/
bolag) som kan/bör använda byggnaden.

I granskningen av detaljplaneprocessen är Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning att styrningen kan utvecklas 
för att bli mer ändamålsenlig. Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kommunstyrelsen når inte upp till mål fastställda av 
Kommunfullmäktige och delvis inte kraven i PBL. 

Kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen 
innehåller analyser och åtgärder. Riskanalysen innehåller 
verksamhetsprocesser, men enbart kontrollmoment för 
uppdatering av reglemente ingår i planen för intern kontroll. 
Stadsrevisionen bedömer att planen för intern kontroll bör 
utvecklas genom att verksamhetsrisker som identifieras i 
riskanalysen införs i planen för intern kontroll.  

Kommunstyrelsen har inte gjort någon egen riskanalys och har 
inte antagit regler och anvisningar för intern kontroll. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig men identifieras som ett utvecklingsområde.  
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              Valnämnden               

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

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 301 tkr. 

Nämnden har haft två sammanträden under året. Valkansliet 
har utöver sedvanliga arbetsuppgifter främst ägnat sig åt arbetet 
att skapa fler valdistrikt och att införa ett nytt valdatasystem.

Resultaträkningen stämmer mot avstämningen i ekonomisystemet. 

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

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Verksamheten har inte fått några uppdrag från Kommun-
fullmäktige. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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.

Valnämnden har inte antagit någon intern kontrollplan och har 
inte heller antagit regler och anvisningar för intern kontroll. 
Valnämnden lyfter i budget att uppmärksamheten skärpts kring 
rutinfrågor och yttre former kring val. Nämnden har inlett ett 
arbete i syfte att skapa mindre valdistrikt och därmed minska 
svårigheterna gällande räkning av mottagna röster.

Presidiemöte
Stadsrevisionen har inte haft något möte med nämndens 
presidium.

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen. 

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Stadsrevisionens bedömning är att nämndens verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig, detta trots 
att nämnden inte antagit någon intern kontrollplan enligt 
anvisningarna. Bedömningen att den interna kontrollen är 
tillräcklig görs pga nämndens begränsade verksamhet under 
året, samt det faktum att nämnden i budget lyfter risker och 
redogör för hur nämnden ska arbeta med riskerna.
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   Lokalförsörjningsnämnden    

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 8 193 tkr jämfört med 
budget för fastighetsförvaltningsverksamheten, ett underskott 
på 21 269 tkr för övrig verksamhet. Resultaträkningen stämmer 
gentemot avstämning mot ekonomisystemet.

• Fastighetsförvaltning
 Intäkterna är 1 800 tkr lägre än budgeterat. Verksamheterna 

med generellt hyrespåslag (Lokalbank, sanering samt 
femårslån) visar ett överskott på 5,1 mnkr.

 Personalkostnaderna är lägre än budget beroende på vakanser. 
För inhyrda internhyresfastigheter är hyreskostnaderna lägre, 
samt att kapitalkostnaderna är lägre än budget beroende 
på att index sänkts. 

• Övrig verksamhet
 Kompensationen för ”Övrig verksamhet” gäller underskotten 

på äldreboenden (-13 731 tkr), LSS-fastigheter (-15 
844 tkr) samt övriga boenden, inom Sociala omsorgs 
verksamhetsområde, orsakade av tomma platsers 
bruksvärdeshyra. Därutöver tillkommer kostnader för 
Fullmäktigehusets samlingssal/grupprum, rivningskostnader 

samt för uteblivna intäkter på Kårhuset och Rotundan/
Parkteatern, totalt 10 507 tkr.

Investerings-
redovisningen
Investeringarna har under året uppgått till totalt 273,7 mnkr. 
Några projekt som startades upp var Almåsgymnasiet, Sven 
Eriksongymnasiet verksamhetsanpassning, Bodaskolan, 
Dammsvedjans förskola, Badhusgatans boende enl. 
socialtjänstlagen. Byggnader som tagits i bruk år 2015 var bl.a. 
Kristinebergsskolan, Milstensgårdens och Trandaredsgårdens 
förskolor, Sandareds bad- och idrottshall, Kadriljgatans LSS-
boende, Orangeriet m.fl.

Investeringsprojekten är väl redovisade. Gällande investerings-
projekten kan följande projekt under byggnation noteras 
avvika från budget; Milstensgårdens förskola (-1 013 tkr), 
Trandaredsgårdens förskola (-652 tkr), Lundbyhallens 
återuppbyggnad (-613 tkr), rangerie/rådrum (-388 tkr). Därutöver 
har även belysningsarbeten (-3 038 tkr) och hyresgästanpassningar 
(-3 200 tkr) överskridit budgeterade värden. 

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

2     0   3   av fem Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de fem 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid %, där sjuk-
frånvaron är högre än året dessförinnan och har en negativ 
utveckling de senaste tre åren.

• Hälsa – 1 år utan sjukfrånvaro, andel %, där hälsotalen 
är betydligt lägre än året dessförinnan och har en negativ 
utveckling de tre senaste åren.

Lokalförsörjningsnämnden har därutöver antagit fem egna 
indikatorer, varav tre är ej genomförda.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Endast två av fem särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige 
är genomförda. Övriga uppges vara delvis genomförda.

0     3    2    av fem uppdrag från Kommunfullmäktige
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De uppdrag som ej är genomförda är: 

• Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjnings-
nämnden intensif iera arbetet med att f inna mer 
ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

• Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en 
ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten inom solenergi, 
beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt 
kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.

• Nämnden ska 2015 sälja fastigheter för att minska den årliga 
kostnaden inom ramen övriga fastigheter med 5 mnkr. 
Särskilt sådana verksamheter som inte fullt ut används för 
kommunala verksamheter ska komma ifråga för försäljning.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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.

Planen för internkontroll omfattar åtta kontrollmoment, varav 
fem avser ekonomi, ett styrning och ledning, ett personal- 
och lönekontroller, och ett verksamhet, upphandlings- och 
anbudsskede. 

Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per 
den 23 februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Planen innehåller 
ett kontrollmoment för verksamheten. Det framgår inte av 
protokollen om nämnden gjort någon riskanalys eller tagit del 
av förvaltningens analys. Kontrollmomentet kundfakturor är 
inte korrekt beskrivet i uppföljningen då förvaltningen har 
kunder och upprättar kundfakturor (interna och externa hyror). 
Nämnden har inte antagit intern kontrollplan och riskanalys 
enligt ”Regler för intern kontroll”. Nämnden har inte antagit 
egna regler och anvisningar för intern kontroll.
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Specifika 
bevakningsområden
De kommunala verksamheterna i Simonsland har under året 
varit ett bevakningsområde inom Lokalförsörjningsnämndens 
ansvarsområde. Väsentliga händelser vid Simonsland under 2015 
utgörs av utvecklingen av det kommunala bolaget BSTF:s roll 
och uppdrag, samt av SDN Östers utökade föreningsverksamhet 
i Simonsland. Lokalförsörjningsnämndens engagemang i 
Simonsland har inte påverkats i någon högre grad av detta. 

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av 
Orangeriet. Stadsrevisionen granskade om verksamheten i 
Orangeriet följer Kommunfullmäktiges beslut och om den 
interna kontrollen i Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden är tillräcklig.

Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.   

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-10-13 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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 genomför uppdrag. 

Stadsrevisionens bedömning är att Lokalförsörjningsnämndens 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. Nämnden har dock ej säkerställt 
att verksamheten på Orangeriet bedrivits i enlighet med 
Kommunfullmäktiges intentioner. Stadsrevisionen bedömer 
att nämndens hantering av operatöravtalet är bristfällig. 

Utvecklingsområde bedöms finnas i den ekonomiska 
analysen av det negativa utfallet för ramen Övrig verksamhet. 
Utvecklingsområden bedöms finnas i måluppfyllelse av 
Kommunfullmäktiges indikatorer i de delar där målen inte 
nås. Stadsrevisionen noterar att nämnden under året vidtagit 
åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer 
avseende ekonomi och egen organisation, men att utfallet trots 
detta i huvudsak visar en negativ trend. Stadsrevisionen noterar 
även att förvaltningen inom ramen för verksamhetsplanen har 
framtagna indikatorer på förvaltningsnivå.

Lokalförsörjningsnämnden uppvisar betydande brister i den 
interna kontrollen, gällande Orangeriet, genom ofullständiga 
rutiner för att säkerställa hyresinbetalningar/hyrestillägg, 
påminnelseavgifter, dröjsmålsränta, och förmedling till 
inkasso. Hanteringen av operatörsavtalet har medfört risker 
för ett otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare i strid 
med Kommunallagen.

Stadsrevisionen bedömer att den interna kontrollen bör utvecklas 
genom riskanalyser av verksamhetsprocesser och genom att 
fler kontrollmoment som berör verksamhetsprocesser tas upp 
i planen för intern kontroll. Förvaltningen är ISO-certifierad 
(9001), men kopplingen mellan riskanalys/internkontrollplan 
och kvalitetssystem är otydlig. I utvecklingen av den interna 
kontrollen bör nämnden ta ställning till om kvalitetssystem 
och riskanalyser/internkontrollplan kan synkroniseras. Det 
bör säkerställas att kontrollmomentet kundfakturor beskrivs 
korrekt i uppföljning av intern kontroll.

Nämnden har inte antagit Borås Stads regler för intern kontroll, 
och en riskanalys har inte föredragits i nämnden i enlighet 
med dessa regler. 

Den interna kontrollen bedöms mot ovanstående bakgrund 
inte vara tillräcklig.
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          Servicenämnden            

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 173 tkr jämfört med budget, 
som var satt till 5 000 tkr. Servicenämnden fick ett uppdrag 
angående detta ”Nämnden ska 2015 leverera ett resultat om 5 
mnkr. Resultatet får inte skapas genom höjda kostnader visavi de 
kommunala verksamheter som är bundna till Servicenämnden, 
utan förväntas ske genom rationaliseringar.”
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning mot 
ekonomisystemet.

Servicenämnden redovisar procentuella överskott, inga reella 
siffror per verksamhet i årsredovisningen:

Överskottet på avdelning Dataservice låg på 0,2 procent medan 
övriga avdelningar hade operativa resultat på mellan 0,9 och 
1,2 procent som andel av produktionsvolymen. Förvaltningen 
har under året haft extraordinära kostnader på drygt 0,7 mnkr 
bestående av kostnader för externa jurister.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående. 

3     3   1   av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sex av de sju 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 

De indikatorer som inte har nåtts är:
• Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i 

Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %
• Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är 

miljöfordon, %.
• Andel ekologiska livsmedel, %.
• Alla tre indikatorer inom Ekonomi och egen organisation; 

sjukfrånvaro, timavlönade samt hälsa.

Nämnden har inte antagit några egna indikatorer i enlighet 
med Borås Stads styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag
Ett av två särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige är 
genomfört, det andra uppges vara delvis genomfört. 

0     1    1    av två uppdrag från Kommunfullmäktige

Det uppdrag som ej är genomfört är: 

• Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. 
Nämnden ska inte konkurrera på den privata marknaden.

Investerings-
redovisningen
Investeringarna har under året uppgått till totalt 18,5 mnkr. 
Investeringsprojekten är väl redovisade.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och 
anvisningar för intern kontroll.

Planen för intern kontroll omfattar 15 kontrollmoment, varav 12 
avseende ekonomi, ett avseende styrning och ledning, ett avseende 
personal- och lönekontroller, samt ett avseende verksamhet. 
Plan och riskanalys har antagits i Servicenämnden. 

Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per 
den 22 februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Inom och tillkommande till den interna kontrollen innehar 
förvaltningen ledningssystemet för kvalitet och miljö (ISO) 
och gör kontroller inom det området, vilket också redovisas i 
uppföljningen av intern kontroll. Servicenämnden har antagit 
egna regler och organisation för intern kontroll som ett moment 
i Ledningssystemet (ISO).
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Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Servicenämnden särskilt bevakat; 
Rättsprocessen gällande förbud mot konkurrensbegränsande 
offentlig säljverksamhet (Konkurrensverket), IT-plattformen 
samt Leasingbilar.

Rättsprocessen
Stadsrevisionen har under några år följt ärendet där 
Konkurrensverket stämt Servicekontoret, Borås Stad. 
Marknadsdomstolen har i dagarna avgjort ärendet, i domen 
MD 2016:3, om Servicekontorets entreprenadverksamhet 
per den 2016-02-15. I domen konstateras att verksamheten ej 
snedvrider konkurrensen och Borås Stad tillerkänns ersättning 
för rättegångskostnader.

IT-plattformen
IT-plattformen har beställts av och administreras via 
Kommunstyrelsens strateger, och kommenteras under 
granskningen av Kommunstyrelsen. 

Leasingbilar
Antalet leasingbilar (< 3,5 ton) uppgår 2015 till 713 (686 st år 2014) 
för hela Borås Stad, varav 150 bilar innehas av Servicekontoret. 
Antal tunga fordon uppgår till 49 (Servicekontoret, BEMAB 
och Borås Elnät). 

Stort fokus har år 2015 ägnats åt fordonens bränsleslag, av 
deras egna drivs 37 stycken med etanol och 50 med biogas. 
Fordonsenheten har deltagit och tagit över projektet ”Hela 
bilen” för att försöka få ned skadefrekvensen på leasingbilarna. 

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-11-24 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört två fördjupade 
granskningar som berör Servicenämnden, Beställar-
utförarmodellen samt Personalpolitik. Resultatet av granskningen 
Personalpolitik och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i 
revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.   

Beställar-utförarmodellen i Borås Stad 
– Administrativa tjänster
Syftet med granskningen var att granska tillämpningen av 
beställar-utförarmodellen inom det administrativa området. 
Stadsrevisionen konstaterar att implementeringen av beställar-
utförarmodellen för de administrativa tjänsterna kommit olika 
långt inom de berörda verksamheterna. 

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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 genomför uppdrag. 

Gällande den fördjupade granskningen Beställar-utförarmodellen 
konstaterar Stadsrevisionen att beställarenheterna disponerar inte 
resurser för betalning av tjänsterna, och rollerna är otydliga. I 
rapportens missiv framhålls även att roller, ansvar och befogenheter 
bör klarläggas och att beställarna disponerar ekonomiska resurser 
för betalning av tjänsterna. Beställarna behöver därutöver utveckla 
kunskaperna om beställningsförfarande, kvalitet på tjänsterna 
samt utveckla kunskapen om kostnader för tjänsterna.

Stadsrevisionens bedömning är att Servicenämndens verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. Utvecklingsområde bedöms finnas i att 
uppnå en högre måluppfyllnad samt utveckla den ekonomiska 
analysen gällande de olika verksamheternas resultat. 

Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig. I den interna 
kontrollen har nämnden före-dömligt upprättat egna anvisningar 
och organisation för intern kontroll samt rapporterat resultatet av 
ISO-revisionerna i samband med uppföljningen av den interna 
kontrollen. Stadsrevisionen föreslår att nämnden genomför 
en genomgående riskanalys i syfte att utveckla den interna 
kontrollen.  
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   Fritids- och                              
   folkhälsonämnden                

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

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 2 681 tkr jämfört med 
budget avseende fritidsramen. Nämnden lyfter ett antal kostnader 
som påverkat resultatet negativt och som bland annat beror på 
beslut i Kommunfullmäktige och andra överenskommelser. 
De större negativa budgetavvikelserna som nämnden lyfter är:

• Nya principer för hyressättning på Borås Arena,
 Med start 2015-09-01, medför minskade intäkter motsvarande 

978 tkr samt justering av logehyror 310 tkr, totalt - 1 288 
tkr.

• Beviljade medel från den sociala investerings-
fonden, projektet ”Ung till Ung”

  – 1 191 tkr.
• Markarbeten för en ny minigolfbana i anslut-

ning till Djurparken och Alidebergsbadet
  – 698 tkr.

Nämnden redovisar ett underskott på 1 481 tkr tkr jämfört med 
budget avseende bidragsramen. Nämnden lyfter ett antal kostnader 

som påverkat resultatet negativt och som bland annat beror på 
beslut i Kommunfullmäktige och andra överenskommelser. 
Den större budgetavvikelsen är:

• Föreningsbidrag 
 Kommunfullmäktige antog under året nya bidrags-

bestämmelser och beslutade om bidrag för ersättningslokal 
till Studentkåren. Totalt blev underskottet för föreningsbidrag 
1 193 tkr. 

Resultaträkningen stämmer mot avstämningen i ekonomisystemet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående. 

5     1   3   av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sex av de nio 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Barn och unga, 6-20 år, som tillhör någon förening, antal 
medlemskap. Antal medlemskap fortsätter att minska. 
Nämnden uppger att det råder stor konkurrens av aktiviteter 
och troligtvis är man inte medlem i flera föreningar numera, 
vilket var fallet i större utsträckning tidigare. 

• Andel elever i åk 8 som uppger att de har en vuxen i sin 
närhet som det kan prata förtroligt med, %. Nämnden 
uppger att det i första hand är det föräldrarna som är 
och skall vara den som barnet kan tala förtroligt med 
och därmed stödja barnet i dess utveckling. Staden kan 
stödja och uppmuntra detta med generella och riktade 
föräldrastödjande insatser. Personal som möter barn och 
ungdomar uppmärksammas på att deras relation med barn 
och ungdomar kan ha en kompenserande och kompletterande 
effekt, när hemmet sviktar.

• Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-
märkta produkter. Nämnden har ingen förklaring till varför 
målvärdet inte nås.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Nämnden 
uppger att en förklaring till den höga sjukfrånvaron är 
att flera medarbetare tvingats till operationer med sjuk-
skrivning som följd, vilket inte arbetsgivaren kan vara med 
och påverka genom speciella insatser och förebyggande 
åtgärder. Nämnden hoppas vidare att de hälsosatsningar 
som gjorts tillsammans med företagshälsovården ska slå 
ut med full effekt under 2016.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämnden uppger att sjukfrånvaron varit hög under 2015 
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vilket inneburit att verksamheten behövt ta in timavlönade. 
Vidare har badenheten och Brygghusenheten behövt ta 
in fler timavlönade än planerat.

• Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Arbete pågår 
ihop med företagshälsovården i syfte att målet ska uppnås.

Fritids- och folkhälsonämndens indikatorer med 
målvärden
Nämnden har tagit fram elva egna indikatorer med målvärden, 
vilket ligger i linje med Borås Stads styrmodell. Nämndens 
indikatorer med målvärden återfinns inom målområdena 
Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga, Företag växer genom samverkan, samt Ekologisk 
hållbarhet lokalt och globalt.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Verksamheten har därutöver fått fem uppdrag från 
Kommunfullmäktige. Två uppdrag är genomförda.

1     2    2    av fem uppdrag från Kommunfullmäktige

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler 
direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under 2015. 
Nämnden uppger att verksamhetssystemet har uppdaterats. 
Nu återstår en synkronisering med låssystemet. Försök 
pågår med inloggning via mobiltelefon. 

• Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda 
nämnder samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar 
för att bygga en modern evenemangshall på lämplig plats. 
Nämnden uppger att de haft överläggningar med i första 
hand två föreningar om en framtida hall. Under hösten 
kommer ett konkret förslag att diskuteras och presenteras.

• En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 
år som önskar söka medel för t.ex. aktiviteter, material, 
föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och 
folkhälsonämnden. Nämnden uppger att diskussion 
pågår om vad en tänkbar fond kan innehålla och hur 
ansökningsförfarandet kan gå till. Målsättningen är att 
fonden är klar inför hösten 2016.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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.

Nämndens internkontrollplan omfattar 28 kontrollmoment. 
Planen innefattar verksamhets, ekonomiska och administrativa 
risker. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden 
per den 22 februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Nämnden har inte antagit egna regler och anvisningar för intern 
kontroll. Nämnden har tagit del av och godkänt förvaltningens 
riskanalys. Det framgår inte av protokoll om nämnden gjort 
en egen riskanalys. 

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande nämnden särskilt bevakat: 
Folkhälsofrågor i relation till Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden.

Folkhälsofrågor i relation till Västra Götalands-
regionens ansvarsområden
Västra Götalandsregionen och Borås Stads gemensamma 
folkhälsoarbete planeras i Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Sjuhärad och Borås Stad, som anmäls årligen till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Folkhälsoarbetet formas utifrån den nationella 
folkhälsopolitiken, Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy 
och Borås Stads vision. Det övergripande målet är att skapa 
samfälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen i Borås. Prioriterade grupper är barn, unga 
och äldre.

Den för regionen och staden gemensamma budgeten för 
folkhälsoinsatser var för verksamhetsåret 2015 på drygt 3,7 
mkr, varav staden stod för cirka 2/3 delar. Budgeten finansierar 
Fritids- och folkhälsoförvaltningens folkhälsoenhets verksamhet. 
Folkhälsoenheten består av tre utvecklingsledare och en 
enhetschef. Utöver dessa tjänster finns på respektive stadsdel en 
folkhälsosamordnare. Folkhälsosamordnarnas finansiering regleras 
i ett särskilt avtal, 60 % finansieras av staden och resterande del 
finansieras av regionen. Budgeten för folkhälsosamordnarna 
var 2015 cirka 1,8 mkr. Utöver ovanstående finansierar staden 
ett antal tjänster som har i sitt uppdrag att arbeta strategiskt 
med olika folkhälsofrågor. Tjänsterna är utspridda på olika 
förvaltningar och den totala budgeten var 2015 på cirka 5,9 mkr.

Den gemensamma verksamhetsplanen följs upp i en 
årlig verksamhetsberättelse som anmäls till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Indikatorerna följs för kommunens del 
främst upp i Välfärdsbokslut.
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Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-10-26 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.      

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen. 

Föreningsbidrag
Stadsrevisionen har granskat utbetalningen av föreningsbidrag. 
Syftet med granskningen var att bedöma om Fritids- och 
folkhälsonämnden har tillräcklig intern kontroll för hanteringen av 
föreningsbidrag. Den sammanfattande bedömningen presenteras 
under stycket bedömning.

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att nämndens verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. Utvecklingsområden bedöms finnas i 
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer, detta då 
endast tre av nio målvärden uppnås. Stadsrevisionen noterar 
att nämnden under året vidtagit flertalet åtgärder i syfte att nå 
målen för Kommunfullmäktiges indikatorer avseende ekonomi 

och egen organisation, men att utfallet trots detta i huvudsak 
visar en negativ trend. Stadsrevisionen bedömer förklaringarna 
till varför tre av fem uppdrag inte är genomförda som rimliga.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Internkontrollplanen bygger på en riskanalys och uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder, 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte antagit regler och 
anvisningar för intern kontroll. Nämnden bör överväga att 
utöver förvaltningens riskanalys göra en kompletterande 
riskanalys. I flertalet nämnder är myndighetsutövning en 
central del av verksamheten, och i planen för intern kontroll 
bör det därför ingå moment som omfattar hur man säkerställer 
att myndighetsutövningen följer lagstiftning och regelverk. 

Stadsrevisionen har under 2015 särskilt granskat nämndens 
interna kontroll avseende föreningsbidrag. Bedömningen var 
att nämnden avseende föreningsbidrag har en tillfredställande 
intern kontroll och en adekvat riskhantering. För att ytterligare 
stärka den interna kontrollen bedömde Stadsrevisionen att 
rutiner för utbetalningar och uppföljning av föreningsbidrag 
bör dokumenteras skriftligt. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden                  

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

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 299 tkr jämfört med budget. 
Intäkterna avviker med -4 004 tkr jämfört med budget och 
härrör till lägre intäkter hos planavdelningen. Kostnaderna 
är 4 049 tkr lägre än budgeterat och det beror främst på lägre 
personalkostnader genom att vakanta tjänster inte tillsatts. 
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med 
ekonomisystemet.   

• Staben/Gemensam administration
 Avdelningens överskridande på kostnadssidan (1 097 tkr) 

härrör till en felaktig personalbudget samt bokförda kostnader 
för Vinnovaprojektet Innovationsplattform Norrby.

• Bygglov
 Kostnader för personal och inhyrda bemanningstjänster 

tillsammans med övriga tjänster redovisar lägre kostnader 
än budgeterat (1 186 tkr). De lägre personalkostnaderna 
förklaras av vakanta tjänster.

• Detaljplanering
 Intäkterna är 5020 tkr lägre än budgeterat. Prognosen 

för intäkterna baserades på försäljning och byggnation av 

ett visst antal tomter på Viared västra under 2015 som ej 
realiserats. Samhällbyggnadsnämnden planerar att se över 
debiteringen av planavgifter för att hitta en mer förutsägbar 
modell för intäkter. Avvikelse för kostnader (1 822 tkr) 
för avdelningen analyseras inte. 

• Geodata
 Verksamhet inom geodata redovisar lägre kostnader  

(1 059 tkr) inom personalområdet. Personalkostnaderna 
är lägre än budgeterat beroende på vakanta tjänster.

• Lantmäteri
 Kostnaderna som redovisas är lägre än budgeterat  

(1 141 tkr). De lägre kostnaderna förklaras av vakanta 
tjänster.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

3     1   1   av fem Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt.

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast åtta veckor efter ansökan 
%, där fullmäktiges målvärde ej uppnås men andelen beslut 
inom åtta veckor ökar jämfört med åren 2013 och 2014. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid %, där 
sjukfrånvaron är högre än året dessförinnan och har en 
negativ utveckling de senaste tre åren.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten, där 
andelen timavlönade ökat de tre senaste åren. 

• Hälsa – ett år utan sjukfrånvaro, andel %, där hälsotalen 
visar samma resultat som föregående år. 

Stadsrevisionen noterar att indikatorn om antal arbetsplatser inom 
Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter, inte finns med 
i Borås Stads budget 2015 avseende samhällsbyggnadsnämnden 
varför indikatorns utfall ej tas med i sammanfattningen. 

Nämnden har inte antagit några egna indikatorer i enlighet 
med Borås Stads styr och ledningssystem.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har 2015 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktige. 
Uppdraget från Kommunfullmäktige är ej genomfört.

0     1    0    av ett uppdrag från Kommunfullmäktige
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Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om 
parkeringsnormen och lämna förslag till Kommunstyrelsen 
2015. Nämnden har under 2015 tagit fram ett nytt 
förslag till parkeringsnorm som remissbehandlats 
under senhösten. Förslaget kommer behandlas av 
Samhällsbyggnadsnämnden under första halvåret 2016 
och därefter lämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
beredning till Kommunfullmäktige.  

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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.

Internkontrollplanen omfattar tio kontrollmoment, varav fem 
avser ekonomi, två styrning och ledning, ett personal- och 
lönekontroller och två verksamhetkontroller/kvalitet. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per den 23 
februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. 

Nämnden har inte antagit egna regler och anvisningar för 
intern kontroll.

Nämnden har tagit del av förvaltningens riskanalys. Det framgår 
inte av protokoll om nämnden gjort en egen riskanalys. 

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Samhällsbyggnadsnämnden 
särskilt bevakat: Sjukfrånvaro, rekrytering/bemanning, 
personalomsättning, arbetsmiljö. Bevakningsområdena 
tangeras till viss del genom fördjupad granskning av Borås 
Stads personalpolitik (se fördjupade granskningar).

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med år 2014. Orsaken till ökningen 
har bland annat varit förlängningar av långtidssjukskrivningar 
samt att återgång till arbetet inte har uppfyllts enligt prognos. 
Förvaltningen har arbetat enligt framtagen handlingsplan för en 
hälsosam organisation och varit uppmärksam på tidiga signaler 
och flera korta sjuktillfällen om det funnits misstanke om ohälsa. 

En avdelning har deltagit i en psykosocial arbetsmiljöscreening 
som utförts av företagshälsovården. 

Rekrytering/Bemanning
Upphandling av bemanningstjänster har varit i lägre än 
budgeterat. Nämnden har haft vakanta tjänster under året. 
Samhällsbyggnadsnämnden har rekryteringssvårigheter avseende 
vissa yrkesgrupper och har genomfört analysarbete som syftar 
till att komma tillrätta med problematiken.  

Personalomsättning
Personalomsättningen har varit hög inom vissa yrkesgrupper 
främst på grund av pensionsavgångar. 

Arbetsmiljö
Nämnden vill genom det systematiska arbetsmiljöarbetet uppnå 
en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig trygga och 
betydelsefulla vilket bidrar till en lägre sjukfrånvaro. Nämnden 
har under året arbetat med en framtagen handlingsplan inom 
området. 

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-09-21 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.   

Detaljplaneprocessen
Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning av 
detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig. Med ändamålsenlig 
avses i granskningen om styrningen av processen är sådan att 
lagens krav uppfylls Plan- och Bygglag (2010:900), PBL, och om 
mål fastställda av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden uppnås. Granskningen genomfördes 
som en fördjupad granskning i revisionsplanen för 2015.
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 Övriga iakttagelser
Kommunfullmäktige har i budget 2015 fastställt 34 
verksamhetsmått för Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden 
uppnår inte 17 av 34 verksamhetsmått. Inom detaljplaneområdet 
uppnås inte åtta av tio verksamhetsmått.

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. Utvecklingsområden bedöms 
finnas i måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden under året vidtagit 
flertalet åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer avseende ekonomi och egen organisation, men att 
utfallet trots detta i huvudsak visar en negativ trend. Vidare 
noteras att utfallet för Kommunfullmäktiges indikator 
angående livskraftig stadskärna visar på en positiv trend även 
om målvärdet för indikatorn inte uppnås. Stadsrevisionen noterar 
även att förvaltningen inom ramen för verksamhetsplanen har 
framtagna indikatorer på förvaltningsnivå, men att dessa inte 
antagits av nämnden. Nämnden bör säkerställa att kommande 
verksamhetsplaner fastställs och följs upp.

Nämnden har inte genomfört uppdraget från Kommunfullmäktige 
avseende 2015. Stadrevisionen kan dock konstatera att nämnden 
i sin årsredovisning anger förklaring som bedöms som rimlig 
samt att man anger tidsram för fullgörande av uppdraget. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Den kan 
dock utvecklas genom att riskanalysen och planen för intern 
kontroll innefattar kontrollmoment som avser planavdelningen. 
Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att nämndens 
riskanalys innefattar centrala verksamhetsprocesser och att 
kontrollmoment för dessa ingår i planen för intern kontroll.

I granskningen av detaljplaneprocessen är Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning att styrningen kan utvecklas 
för att bli mer ändamålsenlig. Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kommunstyrelsen når inte upp till mål fastställda av 
Kommunfullmäktige och delvis inte kraven i PBL. 
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       Tekniska nämnden                 

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.           

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 4,5 mnkr. Väghållning, 
skog, parker m.m. redovisar ett överskott på 516 tkr jämfört 
med budget och ett underskott för persontransporter på 5 
mnkr. Resultaträkningen stämmer mot avstämning med 
ekonomisystemet. Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.    

• Väghållning, skog, parker m.m.
 Vinterväghållningen överskred budget med 6,3 mkr 2015. 

Avdelningens kostnader är svåra att beräkna och i början 
av året blev kostnaderna högre än normalt. Intäkter från 
parkeringsverksamheten översteg budget med ca 5,5 mnkr, 
varav 2,5 mnkr är intäkter från felparkeringar.

• Persontransporter 
 Avdelningen redovisar ett underskott på 5 mnkr. Orsaken 

till underskottet är att antal färdtjänstresor och antalet 
beviljade färdtjänsttillstånd har ökat.

Investerings-
redovisningen
Nämndens investeringar under året uppgår till 40 mnkr. 
Redovisningen av investeringsprojekten är utförlig och informativ.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

3     2   2   av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fem indikatorer 
som Kommunfullmäktige har fastställt.

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar, mätningen 
visar att antal cyklister har minskat. 

• Tillgängliga cykelstråk, km. Nämnden når inte ända fram 
till målvärdet och det beror på att utbyggnationer av det 
statliga vägnätet inte kom till utförande. 

• Alla tre indikatorer inom Ekonomi och egen organisation; 
sjukfrånvaro, timavlönade samt hälsa.

Stadsrevisionen noterar att indikatorn om antal bilar i bilpool 
– tillgängliga för allmänheten uppges vara 0 med förklaringen 
att det finns en bilpool för allmänheten som drivs av extern 
utförare varför indikatorns utfall ej tas med i sammanfattningen. 

Nämnden har inte antagit några egna indikatorer i enlighet 
med Borås Stads styr och ledningssystem. Förvaltningen har 
i verksamhetsplanen 2015 brutit ner Borås Stads visionsmål 
till egna indikatorer.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har ej genomfört sex av elva uppdrag från 
Kommunfullmäktige.

0     6    5    av 11 uppdrag från Kommunfullmäktige

De uppdrag som ej är genomförda är: 

• För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall 
belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som 
annars kan uppfattas som otrygga att vistas i. Nämnden 
arbetar löpande med uppdraget. Ett antal utförda projekt 
är i enlighet med belysningsplanen och innehåller såväl 
effektbelysningar som allmänbelysning. 
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• Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings 
AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 
2015/16. Parkeringsbolaget har påbörjat arbetet med 
parkeringsledningssystemet. Nämndens uppgift är att i 
samråd med Parkeringsbolaget undersöka behov av förstärkt 
information när anläggningarna färdigställts. 

• Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings 
AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa 
ska en viss andel vara avgiftsfria. Arbetet pågår med att 
centrala ytor för lastplatser tillåta korttidparkering. 

• Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning 
för cyklister är också ett prioriterat uppdrag för nämnden. I 
samband med genomförandet av cykelvägvisningssystemet 
görs en översyn av stråken avseende korsningsutformning 
och linjemarkering. Arbetet påbörjades 2014 och kommer 
att pågå enligt planering med två stråk/år.

• Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlings-
avdelningen. Upphandlingsavdelningen ska aktivare 
ta hjälp av de möjligheter som finns för att om möjligt 
gynna det lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet 
att delta i upphandlingar. Avdelningen ska även stärka 
avtalstroheten och inköpsrutinerna i kommunkoncernen. 
Upphandlingsavdelningen har bl.a. påbörjat arbetet med 
att skapa större möjligheter för småföretagare att delta i 
lokala upphandlingar. Ett led i detta mål är det påbörjade 
arbetet med att införa en samvarudistributionscentral. Ett 
databaserat inköpsanalyssystem är tänkt att införskaffas 
för att stärka kunskapen kring avtalstrohet.

• Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall f inansieras av 
förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya 
ramavtal. Ny debiteringsmodell har diskuterats fram för 
att Upphandlingsavdelningen ska klara finansieringen av 
den organiska tillväxten. Debiteringsmodellens validitet 
testas nu i enstaka upphandlingar. I detta arbete beaktas 
även hur vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet 
och nya ramavtal, dock konstateras ett behov av utökning 
av resurser (avtalscontroller) för att hantera frågan på ett 
tillfredställande sätt.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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. 

Internkontrollplanen omfattar elva kontrollmoment, varav en 
verksamhetkontroll/kvalitet, sju avser ekonomi, två styrning 
och ledning, ett personal- och lönekontroller. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per den 26 
februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att två 
kontrollmoment avseende färdtjänst ej finns med i den interna 
kontrollplanen men däremot finns redovisade i uppföljningen 
av intern kontrollen. 

I Borås Stads styrdokument Regler för intern kontroll framgår 
att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna 
kontroll och anta regler och anvisningar för denna. Nämnden 
har inte antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Tekniska nämnden särskilt bevakat 
upphandlingsverksamheten. 

Upphandlingsverksamheten 
Nya upphandlingsregler för Borås Stad är framtagna och beslutade 
av Tekniska nämnden (2015-09-24). Tekniska nämnden har 
föreslagit att kommunens nämnder, var för sig, ska definieras 
som egna upphandlande myndigheter och att tidigare fastställda 
beloppsgränser för direktupphandling upphävs till förmån för 
de beloppsgränser som gäller enligt lag. Kommunfullmäktige 
beslutade 2016-03-17 i enlighet med beslutförslaget från Tekniska 
nämnden. 

I förslaget till ny nämndorganisation förslås Upphandling 
och inköpsverksamheten flyttas till Kommunstyrelsen från 
Tekniska nämnden.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-10-29 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av 
färdtjänsten i Borås Stad. Syftet med granskningen var att 
bedöma om färdtjänstverksamhetens interna kontroll är tillräcklig. 
Stadsrevisionen bedömer att den interna kontrollen bör utvecklas. 
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Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att Tekniska nämndens 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden under året vidtagit åtgärder 
i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer 
avseende ekonomi och egen organisation, men att utfallet visar 
en negativ trend inom Hälsa – 1 år utan sjukfrånvaro och 
timavlönade. Nämnden har inte genomfört 6 av uppdragen från 
Kommunfullmäktige avseende 2015. Stadrevisionen kan dock 
konstatera att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar 
som bedöms som rimliga. Utvecklingsområden bedöms finnas 
i måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och 
Kommunfullmäktiges uppdrag.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Stadsrevisionen 
bedömer det som väsentligt att nämndens riskanalys innefattar 
centrala verksamhetsprocesser och att kontrollmoment för 
dessa ingår i planen för intern kontroll. Intern kontrollplanen 
grundar sig på en riskanalys och uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Stadsrevisionen 
noterar dock att nämnden inte antagit regler och anvisningar 
för intern kontroll. 

Stadsrevisionen har i en fördjupad granskning bedömt att den 
interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller färdtjänsten. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder och i uppföljningen 
av intern kontrollen för år 2015 finns redovisningen av två 
kontrollmoment avseende färdtjänst. 
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     Miljö- och konsument-             
     nämnden                                                    

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.           

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 2 654 tkr jämfört med 
budget. Orsakerna till underskottet är lägre intäkter inom 
miljötillsyn samt ökade personalkostnader för flera avdelningar. 
Nämnden redovisar ett antal åtgärder för att nå budgetbalans. 
Några av åtgärderna är att de ska budgetera för inhyrning av 
Ekonom/controller på 25 % samt fördela budgeten så att varje 
avdelning ser sina egna kostnader. Resultaträkningen stämmer 
mot avstämning med ekonomisystemet.  

Miljöförvaltningen gemensamt 
  Avdelningen redovisar ett underskott på -629 tkr. Orsakerna 

till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat 
och kostnader i och med rekrytering av ny förvaltningschef 
men även kostnader i samband med övrig rekrytering.

• Livsmedelskontroll 
 Livsmedelskontrollavdelningen redovisar ett negativt resultat 

på -641 tkr. Huvudorsakerna till avvikelsen är ökande 
personalkostnader.

• Miljötillsyn 
 Avdelningen redovisar ett underskott på -704 tkr. Intäkterna 

för timdebiterad miljötillsyn når inte upp till vad som 
budgeterats.  Anledningen till det är att fyra inspektörer 
inom miljöskydd har slutat på avdelningen, vilket har 
medfört att inspektionerna för timdebiterad miljöfarlig 
verksamhet minskat.  

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

4     0   0   av fyra Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för samtliga fyra 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Antal genomförda medborgardialoger, där samma målvärde 
uppfylldes förra året. 

• Alla tre indikatorer inom Ekonomi och egen organisation; 
sjukfrånvaro, timavlönade samt hälsa.

Stadsrevisionen noterar att indikatorn om antal arbetsplatser 
inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter, inte 
finns med i Borås Stads budget 2015 avseende nämnden, varför 
indikatorns utfall ej tas med i sammanfattningen.

Nämnden har inte antagit några egna indikatorer i enlighet 
med Borås Stads styr och ledningssystem.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har ej genomfört uppdraget från Kommunfullmäktige.

0     1    0     av ett uppdrag från Kommunfullmäktige

Det uppdraget som ej är genomfört är: 

• En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning 
skall göras under 2015. Uppdraget har påbörjats. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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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Internkontrollplanen omfattar 15 kontrollmoment, varav 
sju verksamhetkontroller/kvalitet, fem avser ekonomi, två 
styrning och ledning, ett personal- och lönekontroller. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per den 23 
februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att 
kontrollmomentet inventarier inte har följts upp under 2015. 

I Borås Stads styrdokument Regler för intern kontroll framgår 
att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna 
kontroll och anta regler och anvisningar för denna. Nämnden 
har inte antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har tagit del av förvaltningens riskanalys. Det framgår 
inte av protokoll om nämnden har gjort en egen riskanalys. 

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Miljö- och konsumentnämnden 
särskilt bevakat miljömål. 

Miljömål
Miljöförvaltningen har sammanställt Miljörapport för Borås 
Stad i samband med årsredovisning, tertial 1 och tertial 2 för 
år 2015. Borås Stads miljömål är uppdelade på fyra prioriterade 
områden till vilka totalt 39 etappmål är kopplade. Målen gäller 
från år 2013 till och med år 2016.

Måluppfyllelse 2015

   19 etappmål bedöms kunna nås

    6 etappmål är nära att nås

   14 etappmål är inte möjliga att nå

Trend

   23 indikatorer utvecklas positivt

    4 indikatorer är oförändrade

   4 indikatorer utvecklas negativt

    3 övriga indikatorer

Under 2015 påbörjades arbetet med att revidera miljömålen 
som kommer att gälla fr.o.m. år 2017. Miljömålen kommer att 
integreras med målen i Energi- och klimatstrategin.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-12-07 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av 
Orangeriet. Stadsrevisionen granskade om verksamheten i 
Orangeriet följer Kommunfullmäktiges beslut och om den 
interna kontrollen i Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden är tillräcklig.

Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.     

Övriga iakttagelser
Kommunfullmäktige har i budget 2015 fastställt ett antal 
verksamhetsmått för Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden 
har genomfört en analys av verksamhetsmåtten.

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att Miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. Nämnden har dock ej säkerställt 
att verksamheten på Orangeriet bedrivits i enlighet med 
Kommunfullmäktiges intentioner. Uppföljning av verksamheten 
på Orangeriet bedöms vara bristfällig.  

Stadsrevisionen noterar att nämnden under året vidtagit åtgärder 
i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer 
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avseende ekonomi och egen organisation, men att utfallet visar 
en negativ trend inom sjukfrånvaron. Vidare noteras att utfallet 
för Kommunfullmäktiges indikator angående medborgardialoger 
visar att nämnden inte har genomfört några medborgardialoger 
under året. 

Nämnden har inte genomfört uppdraget från Kommun-
fullmäktige. Stadrevisionen kan dock konstatera att nämnden 
i sin årsredovisning anger en förklaring som bedöms som 
rimlig. Utvecklingsområden bedöms finnas i måluppfyllelse 
av Kommunfullmäktiges indikatorer och Kommunfullmäktiges 
uppdrag.

Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. 
Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att nämndens 
riskanalys innefattar centrala verksamhetsprocesser och att 
kontrollmoment för dessa ingår i planen för intern kontroll. 
Nämnden har inte tagit del av förvaltningens riskanalys eller 
genomfört en egen riskanalys. Nämnden har inte antagit regler 
och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att 
kontrollmomentet inventarier inte har följts upp under 2015. 



72

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

   Andra revisorsgruppens granskning   

           Kulturnämnden                                                    

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 38 tkr jämfört med budget. 
Godkänns nämndens tre bokslutsjusteringar (Textilmuseet + 
120 tkr, Konstmuseet + 283 tkr, Övrig Kulturverksamhet +179 
tkr) innebär det ett överskott på 544 tkr. Resultaträkningen 
stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan 
redovisas de större budgetavvikelserna.

• Konst och utställningsverksamhet
 Redovisar en negativ budgetavvikelse på 508 tkr.

• Övrig kulturverksamhet
 Redovisar en negativ budgetavvikelse på 257 tkr

Redovisningen av budgetavvikelser i tabellform i årsredovisningen 
stämmer inte mot redovisningen av budgetavvikelser i textform 
vilket försvårar uppföljningen av nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

1     0   6   av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

Den indikator som inte har nåtts är:

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Kulturnämnden uppger att förvaltningens verksamheter 
är beroende av att anlita personal vid sjukdom och för att 
det vid vissa tider behövs specialkompetens.

Kulturnämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte tagit fram några egna indikatorer med 
målvärden.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmått 
Kommunfullmäktige har i budget 2015 fastställt elva 
verksamhetsmått för nämnden. Nämnden uppnår ej fyra av 
elva verksamhetsmått.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Ett av tre särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige är 
genomfört. Två uppges vara delvis genomförda.

0     1    0     av ett uppdrag från Kommunfullmäktige

De uppdrag som ej är genomförda/redovisade är:

• Nämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer 
kan skänka pengar för att stärka kommunens kulturliv, 
arbete uppges pågå i samverkan med Stadskansliet

• Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjnings-
nämnden intensif iera arbetet med att f inna mer 
ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan, en diskussion 
uppges pågå med Lokalförsörjningsförvaltningen. Det 
finns även konkret förslag att bygga en kulturskolefilial 
i Hässleholmen

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Kulturnämnden särskilt bevakat: 
Hanteringen av konsten som är utlånad till förvaltningarna, 
Textilmuseet – möjlighet att bedriva verksamhet utifrån 
driftsbudget och Konstmuseets verksamhet.
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Hanteringen av konsten som är utlånad till 
förvaltningarna 
Borås Konstmuseum har arbetat fram en rutinlista gällande 
nyförvärv till konstsamlingen. Konstmuseet arbetar efter 
den upprättade rutinen. Det finns fortfarande brister i hur 
konstverk har registrerats och hanterats. Konstmuseet uppger 
att de arbetar aktivt med att komma tillrätta med bristerna, 
arbetet är tidskrävande men prioriteras i det dagliga arbetet. 
Samtliga skulpturer är nu inskrivna i inventariesystemet och 
rutin för konstutlåtning till förvaltningarna är framtagen.

Textilmuseet – möjligheter att bedriva verksamhet 
utifrån driftsbudget
Textilmuseet flyttade till nya lokaler i Simonsland under 
2014. En farhåga i samband med flytten var museets möjlighet 
att bedriva verksamhet utifrån driftsbudget, då drifts- och 

underhållskostnader förväntades stiga. I Kulturnämndens 
Årsredovisning för 2014 äskade nämnden om en höjning 
av nämndbidraget med 300 tkr gällande kapitalkostnader 
som uppkom i samband med museets flytt till Simonsland. 
I Kulturnämndens Budget 2015:2 fastslogs 250 tkr för 
hyresökning avseende museets lokaler i Simonsland och 900 tkr 
för tillkommande kapitalkostnader i samband med museets 
flytt. Budgeten är stabiliserad efter 2014 års neddragningar samt 
nya positiva avtal med Västra Götalandsregionen. Eventuella 
förändringar av drift- och underhållskostnader på grund av 
omlokaliseringen måste enligt Kulturnämnden fortsatt beaktas 
2015-2016.

Museet har varit välbesökt under året och redan i augusti 2015 
nåddes årets målvärde avseende antal besökare. Totalt antal 
besökare under 2015 blev knappt 67 400.
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Konstmuseets verksamhet
Antal besökare på Konstmuseet har mellan åren 2012 och 2014 
sjunkit kraftigt. År 2012 hade museet drygt 39 000 besökare 
och 2014 hade antalet besökare sjunkit till knappt 14 000 
besökare. Bristen på ekonomiska medel gör att museet anordnar 
färre utställningar per år och att reklamen för museet minskar. 
Kulturnämnden konstaterar i Budget 2015:2 ” Utställningstakten 
är tyvärr låg och ekonomiskt svängrum för större satsningar 
saknas alltjämt. Detta faktum jämte begränsade resurser för 
programverksamhet och annonsering gör att man måste räkna 
med en publik nedgång.”  Budgeterat antal besökare år 2015 
var 20 000 besökare. Totalt antal besökare under 2015 blev 
knappt 14 900.

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört två fördjupade 
granskningar som berör Kulturnämnden, Borås Stads 
personalpolitik och Borås Stads hantering av bidrag till 
studieförbund. Stadsrevisionens bedömning av Borås Stads 
personalpolitik redogörs för under avsnittet Kommunstyrelsen. 
Bedömningen av Borås Stads hantering av bidrag till studieförbund 
redogörs för nedan.

Borås Stads hantering av bidrag till studieförbund
Syftet med granskningen är att bedöma om Kulturnämnden 
i Borås Stad har en tillräcklig intern kontroll för hantering 
av bidrag till studieförbund. Stadsrevisionen konstaterar att 
Kulturnämnden inte genomför motsvarande uppföljning av 
verksamheten i studieförbunden som Folkbildningsrådet gör 
för de statliga bidragen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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. 

Internkontrollplanen omfattar åtta kontrollmoment. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per den 3 
mars 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har inte gjort någon 
egen riskanalys eller tagit del av förvaltningens riskanalys. 
Nämnden har inte antagit regler och anvisningar för intern 
kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2016-01-12 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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 genomför uppdrag. 

Stadsrevisionens bedömning är att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. Utvecklingsområden bedöms finnas i analysen av det 
ekonomiska resultatet. Detta då redovisningen av budgetavvikelser 
i tabellform i årsredovisningen inte stämmer mot redovisningen 
av budgetavvikelser i textform vilket försvårar uppföljningen 
av nämndens verksamhet. Nämnden analyserar uppfyllelsen av 
Kommunfullmäktiges verksamhetsmått, dock ej under avsnittet 
Verksamhetsmått i Årsredovisningen.

Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller analyser 
och åtgärder. Den interna kontrollen bedöms dock som inte 
helt tillräcklig. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att 
nämndens riskanalys innefattar centrala verksamhetsprocesser 
och att kontrollmoment för dessa ingår i planen för intern 
kontroll. Nämnden har inte tagit del av förvaltningens riskanalys 
eller gjort någon egen riskanalys. Nämnden har inte antagit 
regler och anvisningar för intern kontroll. I flertalet nämnder 
är myndighetsutövning en central del av verksamheten, och 
i planen för intern kontroll bör det därför ingå moment som 
omfattar hur man säkerställer att myndighetsutövningen följer 
lagstiftning och regelverk. I granskningen av Borås Stads 
hantering av bidrag till studieförbund, gjorde Stadsrevisionen 
bedömningen att nämnden bör stärka den interna kontrollen 
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för hantering av bidrag till studieförbund. Nämnden bör 
undersöka om Folkbildningsrådets uppföljning av de statliga 
bidragen kan användas av nämnden och bli en del av planen 
för intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer att åtgärder krävs för att komma upp 
till budgeterade besökstal på Konstmuseet. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden vidtagit åtgärder för att öka
besökssiffrorna för år 2016.
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       Utbildningsnämnden                                                    

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.        

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på -3 749 tkr jämfört 
med budget. Vilket är en budgetavvikelse på knappt 0,8 %. 
Nämnden har fått godkänt att använda tidigare ackumulerat 
resultat. Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med 
ekonomisystemet. Nedan redovisas de större budgetavvikelserna:

• Gymnasieskolan 
 Redovisar en negativ budgetavvikelse på 5 609 tkr. Området 

har flera budgetavvikelser, såväl positiva som negativa. Den 
största budgetavvikelsen kan härledas till statsbidrag och 
skolersättningar -5 300 tkr.

• Vuxenutbildningen
 Redovisar en negativ budgetavvikelse på 3 199 tkr. Den 

största budgetavvikelsen kan härledas till finansiering av 
regionalt samordnad vuxenutbildning för deltagare från 
Borås -2 600 tkr. Resterande budgetavvikelse -599 tkr kan 
härledas till modersmålsundervisning SFI.

• Gymnasiesärskolan
 Redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 662 tkr. De 

största budgetavvikelserna kan härledas till Elevhälsa + 
700 tkr och skolersättningar (fler elever som kommer till 
Borås från andra kommuner) + 800 tkr.

• Avdelningen för verksamhetsutveckling 
 Redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 577 tkr. Den 

största budgetavvikelsen kan härledas till lägre kostnader 
för löner, personalförsäkringar och personalutveckling  
+1 600 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

5     4   2   av 11 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har endast nått upp till två av de elva indikatorerna 
som Kommunfullmäktige har fastställt.

De indikatorer som inte har nåtts är:
• Antal genomförda medborgardialoger. Nämnden har inte 

identifierat några behov av medborgardialoger.
• Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande 

inflytandeforum, arbete tas på allvar av gymnasieskolan, 
%. Utfallet är en höjning från föregående år, men under 
det satta målvärdet 100 %.

• Genomsnittligt betygspoäng i gymnasieskolan (max är 20 
poäng). Resultatet 14,2 är oförändrat jämfört med senaste 
två åren men undermålvärdet.

• Andel elever med grundläggande behörighet till universitet 
och högskola, %. Resultatet har sjunkit något till 91,2 % 
på högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen 
hade 24,6 % grundläggande högskolebehörighet.

• Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, % 
Resultatet 96,2 % är jämfört med de senaste två åren stabilt 
men når inte upp till målvärdet 100 %

• Andel ekologiska livsmedel, %. Utfallet är 20,3 % vilket 
är en höjning jämfört med 2014, men under det satta 
målvärdet på 25 %.

• Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som 
har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat 
miljöledningssystem, %. Fem av sju gymnasieskolor är 
certifierade. Arbete pågår med att certifiera Almåsgymnasiet 
och Vuxenutbildningen.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Arbetad 
tid för timavlönade omräknat till årsarbeten har ökat.

• Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Det har skett 
en viss förbättring sedan 2014 men förvaltningen når inte 
upp till målvärdet.
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Utbildningsnämndens indikatorer på målvärden
Nämnden har tagit fram nio egna indikatorer på målvärden, 
vilket ligger i linje med Borås Stads styrmodell. Nämndens 
indikatorer på målvärden återfinns inom målområdet Vi tar 
gemensamt ansvar för barn och unga.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunfullmäktiges tre uppdrag är genomförda.

0     0    3     av tre uppdrag från Kommunfullmäktige

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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

Internkontrollplanen omfattar 16 kontrollmoment, varav tre 
avser styrning och ledning, sju avser ekonomi och sex avser 
egen verksamhet.

Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per 
den 16 februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder.  Nämnden har inte 
gjort någon egen riskanalys men har godkänt förvaltningens 
riskanalys. Nämnden har inte antagit regler och anvisningar 
för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-12-10 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och tjänstemän från 
förvaltningen.   
 

Specifika 
bevakningsområden
Strategin Bildningsstaden Borås har under året varit ett 
bevakningsområde inom nämndens ansvarsområde. 
Kommunfullmäktige antog Strategin bildningsstaden Borås 
i december 2012. Dokumentet gäller för Stadsdelsnämnderna 
och Utbildningsnämnden till och med 2015, varpå dokumentet 
ska revideras. Nämnden har fastställt utvecklingsplan 2011-2015 
Bildningsstaden Borås som omfattar Utbildningsförvaltningens 
ansvarsområde och i planen förhållit sig till utvecklingsområdena 

i strategin. Varje enhet har därefter tagit fram en egen 
utvecklingsplan där de förhåller sig till förvaltningsgemensamma 
utvecklingsområden.  I planerna beskrivs också egna 
förbättringsområden och strategier för ökad måluppfyllelse 
på respektive enhet. Planerna följs upp i årliga kvalitetsrapporter. 

I slutet av 2015 har nämnden fastställt en ny utvecklingsplan, 
Bildningsstaden Borås 2016-2021, med utgångspunkt i den 
reviderade strategin. Skolorna utarbetar egna planer enligt 
samma upplägg som tidigare för motsvarande tidsperiod.

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.   

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att nämndens verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. Utvecklingsområden bedöms finnas i måluppfyllelse av 
Kommunfullmäktiges indikatorer då nämnden endast nått 
upp till två av de elva indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. Stadsrevisionen noterar att nämnden under året 
vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer, nämnden har också i tillämpliga delar brutit ner 
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Kommunfullmäktiges indikatorer i enlighet med Borås Stads 
styrmodell. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Den interna 
kontrollplanen bygger på riskanalys och uppföljningen av den 
interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Stadsrevisionen 
noterar dock att nämnden inte antagit regler och anvisningar för 
intern kontroll. Nämnden bör överväga att utöver förvaltningens 
riskanalys göra en kompletterande riskanalys. Stadsrevisionen 
bedömer det som väsentligt att nämndens riskanalys innefattar 
centrala verksamhetsprocesser och att kontrollmoment för 
dessa ingår i planen för intern kontroll. I flertalet nämnder 
är myndighetsutövning en central del av verksamheten, och 
i planen för intern kontroll bör det därför ingå moment som 
omfattar hur man säkerställer att myndighetsutövningen följer 
lagstiftning och regelverk. 
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   Sociala omsorgsnämnden                                                

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 7668 tkr efter ianspråk-
tagande av ackumulerat resultat och buffert jämfört med 
budget. Detta beror främst på kostnadsavvikelser avseende 
tvång i öppenvård, myndighetsutövning för personlig assistans 
och sjukersättning till privata vårdgivare. Beslut riktade till 
målgruppen tvång i öppenvård har ökat under året. Årets kostnad 
är 7 073 tkr att jämföra med 2 467 tkr under 2014 och 3 018 
tkr för år 2013. Vidare finns nettokostnadsökning inom i stort 
sett samtliga enheter med schemalagd personal. Avvikelsen kan 
bero på införandet av den nya arbetstidsmodellen. Djupare 
analys kommer genomföras av nämnden under 2016. Nämnden 
kommer att begära kompensation av Kommunstyrelsen för 
kostnader om 7 073 tkr som avser vårdformen tvång i öppenvård. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med 
ekonomisystemet.   

• Gemensam administration
 Verksamheten uppvisar negativt resultat på -3 214 tkr och 

anledningen är avvikelser på kostnadssidan om -3 771 
tkr. I oktober startade en nämndspecifik utvecklingsenhet 

upp för att förstärka arbetet med processtyrning, 
kvalitetsledningssystem, systematisk uppföljning, analys 
och utvärdering och för att hantera de utvecklingsbehov 
som finns i verksamheterna.  

• IFO Vuxen 
 Det finns ett underskott gentemot budget för verksamheten 

(-4564 tkr) som gäller ökade kostnader för institutionsvård, 
boende för psykiskt funktionshindrade, öppenvård för vuxna 
missbrukare samt familjehem. Orsaken är allt mer komplexa 
former av samsjuklighet i samband med psykisk sjukdom 
och missbruksproblem vilket har inneburit svårigheter 
att ge insatser på hemmaplan. Den totala kostnaden för 
institutionsvården har ökat jämfört med 2014. Inom dessa 
kostnader finns även beslut om tvångsvård i öppenvård, 
verksamheten har ingen möjlighet att påverka dessa 
placeringar utan endast valet av institution.

• Vård och omsorg i ordinärt boende
 Det f inns ett underskott i verksamheten (-5453 

tkr). Underskottet beror dels på underskott inom 
insatsverksamheten, som trots effektiviseringsåtgärder 
gör ett underskott på 2840 tkr. Åtgärderna har ändå fått 
avsedd effekt då underskottet i denna del av verksamheten 
2014 var större (4400 tkr). Vidare har kostnader för inköp 
av hjälpmedel inte följt budget. Arbete pågår med att 
systematiskt följa upp beslutade insatser och nyckeltal 
inom hela myndighetsutövningen, detta för att få en bättre 
intern kontroll och underlag för prognoser. Verksamhetens 
avvikelser för intäkter (-3483 tkr) analyseras inte.

• Vård och omsorg i särskilt boende
 Verksamheten visar ett underskott på -872 tkr. Intäkterna 

avviker med ett överskott på 4 984 tkr. Kostnaderna avviker 
med ett underskott om 5 856 tkr. Kostnadsunderskottet 
härrör dels från poolkostnader i och med att planerad 
förändring avseende nattbemanning försenats under året och 
personer med beslut om insats inte kunnat verkställas internt 
utan att externa placeringar blivit nödvändiga. Nämnden 
uppger att stödet till personer i ordinärt boende behöver 
utvecklas som en del i att bibehålla nivån i antalet platser 
i särskilt boende.     

• Insatser enligt LSS och LASS
 Verksamheten visar på överskott (564 tkr). Avvikelser 

finns på intäktssidan om -3 923 tkr och ett överskott på 
kostnadssidan om 4 487 tkr. Avvikelserna handlar dels om 
ökade kostnader för personer med insats genom LSS och 
volymökning gällande antal brukare och antal timmar. 
Nämnden har påbörjat ett arbete med att kontinuerligt 
följa upp beslutade insatser och nyckeltal. En analys av 
resursfördelningsmodellen har gjorts för att omfördela 
resurser från servicebostäder till gruppbostäder.   
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Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommun-
fullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt nedanstående:

3     1   3   av sju Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de sju 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt.

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten. Nämnden 
har inte uppnått Kommunfullmäktiges målvärde och den 
största orsaken är att bostadsbolag och hyresvärdar ställer 
allt större krav för att bevilja egna kontrakt, vilket i sin tur 
påverkas av situationen på bostadsmarknaden i staden. 

• Andel ekologiska livsmedel, %. Nämnden har inte uppnått 
Kommunfullmäktiges målvärde. Inom nämnden finns 
boendeenheter där de boende betalar en avgift för inköp 
av livsmedel. I dessa verksamheter kan man inte fullt ut 
tillämpa inköp av ekologiska livsmedel då det innebär en 
merkostnad för de enskilda och inskränker de boendes 
rätt att själva bestämma över sina inköp.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid %. Nämnden når 
inte Kommunfullmäktiges målvärde och sjukfrånvaron 
2015 är högre än året dessförinnan och har en negativ 
utveckling de senaste tre åren. Nämnden har satsat på 
hälsa under hela 2015. Bland annat genom projektet ”ökad 
hälsa” som bedrivits på 6 enheter.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämnden når inte Kommunfullmäktiges målvärde, 
men antalet årsarbeten minskar och det finns en positiv 
utveckling de senaste tre åren. Anledningen till minskningen 
är nämndens arbete med att använda bemanningspoolen 
samt att arbetstidsmodellen innebär att den ordinarie 
personalen täcker för varandra vid luckor.  

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har 2015 fått tre uppdrag från Kommunfullmäktige. 
Samtliga uppdrag från Kommunfullmäktige är genomförda.

0     0    3     av tre uppdrag från Kommunfullmäktige

Nämnden har därutöver antagit fem egna uppdrag i enlighet 
med Borås Stads styr- och ledningssystem.   
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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.

Internkontrollplanen omfattar 20 kontrollmoment, varav 
14 avser ekonomi, tre personal- och lönekontroller och tre 
verksamhetkontroller/kvalitet. Samtliga kontrollmoment 
är avrapporterade till nämnden per den 2 februari 2016. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden genomför 
även verksamhetskontroller inom ramen för Kvalitet och 
patientsäkerhetsberättelse årligen.  

Nämnden har inte antagit egna regler och anvisningar för 
intern kontroll.

Nämnden har tagit del av förvaltningens riskanalys. Det framgår 
inte av protokoll om nämnden gjort en egen riskanalys. 

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Sociala omsorgsnämnden särskilt 
bevakat prissättning, daglig verksamhet.

Prissättning, daglig verksamhet
Sociala omsorgsnämnden köper insats i form i form av daglig 
verksamhet av Arbetslivsnämnden som har utföraransvar för 
funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som väljer 
att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad. 2015 hade 437 
personer beslut om daglig verksamhet varav 355 beslut utförs 
i kommunal regi och 70 på entreprenader enligt LOV (Lagen 
om valfrihet 2008:962) samt 12 externt placerade.  

Underskottet för daglig verksamhet LSS 2015 blev 5 025 tkr 
för Arbetslivsnämndens del. Arbetslivsnämndens utveckling 
av daglig verksamhet LSS resultat de senaste fyra åren ser ut 
som följer.  

• År 2014 Underskott med 4 388 tkr. 
• År 2013 Underskott med 4 141 tkr. 
• År 2012 Underskott med 3 445 tkr. 
• År 2011 Underskott med 5 627 tkr. 

En orsak till Arbetslivsnämndens underskott inom LSS daglig 
verksamhet är att nämnden inte får full kostnadstäckning i 
LOV-ersättningen från Sociala omsorgsnämnden för personer 
med stort omvårdnadsbehov. 

Sociala omsorgsnämnden gör för daglig verksamhet LSS ett 
underskott om 2 403 tkr. Orsaken till underskottet är i huvudsak 
externa placeringar, men även att nämnden haft högre kostnader 
än budgeterat för LOV. 

Organisationen av LSS daglig verksamhet kommer förändras 
genom ny nämndorganisation som träder i kraft 2017-01-01. 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-03-17 kommer då 
utföraransvaret för daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri 
flyttas till Sociala omsorgsnämnden.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-10-06 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen. 
 

Övriga iakttagelser
Kommunfullmäktige har i budget 2015 fastställt 40 
verksamhetsmått för Sociala omsorgsnämnden.  

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att Sociala omsorgsnämndens 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. Nämnden genomför inom 
ramen för årsredovisningen analyser och ger i allt väsentligt 
förklaringar till avvikelser som kan bedömas som rimliga. 
Utvecklingsområden bedöms finnas när det gäller måluppfyllelse 
av Kommunfullmäktiges indikatorer. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden under året har genomfört 
flertalet riktade åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron, men att 
utvecklingen inom området trots det visar på en negativ trend.  
När det gäller Komunfullmäktiges indikator om arbetad tid för 
timavlönade nås inte målvärdet, men Stadsrevisionen noterar 
att nämnden har en positiv utveckling inom området de senaste 
tre åren. Trots att målvärdet för ett år utan sjukfrånvaro uppnås 
av nämnden noterar Stadsrevisionen att utfallet för indikatorn 
försämrats 2015. Vidare noteras att kommunfullmäktiges 
indikator till nämnden om livskraftig stadskärna inte uppnås 
och att det finns en negativ utveckling i staden inom området 
som i huvudsak förklaras med situationen på bostadsmarknaden. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Den kan dock 
utvecklas. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att 
nämndens riskanalys innefattar centrala verksamhetsprocesser 
och att kontrollmoment för dessa ingår i planen för intern 
kontroll. Sociala omsorgsnämnden har kvalitetssystem i form 
av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse som hanterar 
uppföljning och kvalitetssäkring. Stadsrevisionen identifierar ett 
utvecklingsområde när det gäller att synkronisera kvalitetssystem 
och riskanalys/plan för intern kontroll.
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   Överförmyndarnämnden                                                

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Verksamheten uppvisar ett underskott om 850 tkr. Det 
ackumulerade resultatet uppgår härefter till -884 tkr. 
Personalkostnaderna för ställföreträdare överstiger budget med 
1524 tkr. Efter justering för fordran på Migrationsverket, 641 
tkr, uppgår budgetdifferensen till 883 tkr. 

Antalet aktiva ärenden vid årsskiftet har ökat jämfört med 
verksamhetsåret 2014. Mängden inkomna ärenden har ökat 
med ca 80 % under 2015. Ökningen beror framförallt på 
tillströmningen av ensamkommande barn.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med 
ekonomisystemet.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer beslutade av 
Kommunfullmäktige. Nämnden har i enlighet med Borås 
Stads styr och ledningssystem antagit fyra egna indikatorer.  

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Överförmyndarnämnden har inte fått några uppdrag från 
Kommunfullmäktige för 2015.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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.

Överförmyndarnämnden har ingen egen plan för intern kontroll. 
För 2015 har nämnden ingått i Sociala omsorgsnämndens plan 
för intern kontroll (se Sociala omsorgsnämnden). 

Nämnden har inte antagit egna regler och anvisningar för 
intern kontroll.

Nämnden har tagit del av Sociala omsorgsnämndens riskanalys 
men inte gjort någon egen riskanalys.  

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har inte haft några specifika bevakningsområden 
för Överförmyndarnämnden avseende 2015.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2016-01-19 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Fördjupade granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen. 

Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad granskning 
av Godmanskap. Syftet med granskningen var att bedöma 
om Överförmyndarnämnden i Borås Stad har en tillräcklig 
intern kontroll när det gäller rekrytering och uppföljning av 
ställföreträdare.
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Övriga iakttagelser
Stadsrevisionen noterar att Nämnden uppnår en av fyra målvärden 
avseende de fastställda nämndsegna indikatorerna.

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att Överförmyndarnämnden 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 

Den fördjupade granskningen av godmanskap visar att befintliga 
ställföreträdare kontrolleras genom en uppföljning av årsräkningar, 
och genom att eventuella klagomål följs upp och redovisas till 
nämnden. Den akuta situationen för ensamkommande barn och 
ungdomar medför risker, och förvaltningen har tvingats minska 
på utbildningsinsatserna. Inga klagomål på ställföreträdare har 
registrerats för 2015. Stadsrevisionen bedömer att nedanstående 
förstärkningar av den interna kontrollen bör säkerställas av 
nämnden.
 
• Nämnden bör genomföra stickprovskontroller i enlighet 

med lämplighetskriterierna 
• Nämnden bör fastställa en riskanalys och en intern-

kontrollplan som innehåller. riskbedömningar och 
kontrollmoment kopplade till situationen för ensam-
kommande barn/ungdomar och rekrytering/uppföljning 
av ställföreträdare för dessa. 

• Nämnden bör genomföra brukarundersökningar för att 
kartlägga om ställföreträdarna genomför sina uppdrag på 
ett tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig. Nämnden har inte 
genomfört någon egen riskanalys, har ingen egen plan för intern 
kontroll och egen uppföljning av den interna kontrollen saknas. 
Nämnden har under 2015 ingått i Sociala omsorgsnämndens 
interna kontroll, en organisation av den interna kontrollen som 
inte följer Borås Stads regler för intern kontroll. Nämnden bör 
säkerställa att Borås Stads regler för intern kontroll efterlevs. 
Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att nämndens 
riskanalys innefattar centrala verksamhetsprocesser och att 
kontrollmoment för dessa ingår i planen för intern kontroll.   
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       Arbetslivsnämnden                                                

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 479 tkr jämfört med budget. 
De stora posterna där överskott finns är nettokostnaderna för 
utbetalning av försörjningsstöd (3 607 tkr) och buffert (2 155 
tkr). Det största underskottet avser LSS daglig verksamhet 
(-5 025 tkr). 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med 
ekonomisystemet.  

• Administration
 Verksamheten visar ett överskott på 842 tkr. Orsaken är främst 

att administrativ personal arbetade med Migrationsverkets 
evakueringsboende och att de kostnaderna betalades av 
Migrationsverket.

• Individ och familjeomsorg
 Nettokostnaden av försörjningsstöd visar ett positivt 

resultat jämfört med budget på 3 607 tkr. Inom arbetet 
med försörjningsstöd läggs det ner mycket arbete på att 
det ska vara så lågt försörjningsstöd som möjligt, bland 

annat arbetas det med metoden växla bidrag mot lön som 
sänkt utbetalningarna inom försörjningsstödet för år 2015. 
Utbetalningen av försörjningsstöd visar en sjunkande trend 
sett till de senaste fem åren.

• LSS daglig verksamhet
 Verksamheten har ett underskott på 5025 tkr jämfört 

med budget. Orsaken är kostnadsavvikelse om -5 724 tkr. 
Underkottet för verksamheten har en ökande trend sett till 
de senaste tre åren. Anledningen är ökat antal deltagare 
med mer omfattande omvårdnadsbehov.   

• Integration
 Verksamheten gjorde ett överskott för år 2015 med 663 

tkr. Avvikelser inom intäkter (9 971 tkr) och kostnader  
(-9 308 tkr) analyseras inte. Under 2015 har 
arbetslivsnämnden fört över 26 594 tkr till Stadsdelsnämnden 
Norr och Utbildningsnämnden som avser statsbidrag 
inom flyktingmottagandet och etableringsersättning. 
Boråsregionens etableringscenter (BREC) visar på ett 
överskott för 2015 på 1501 tkr, främst beroende på större 
antal nyanlända till regionen än prognos. Överskottet 
fördelas ut till berörda kommuner.    

• Arbetsmarknadsinsatser
 Arbetsmarknadsinsatser gjorde ett underskott på 2 139 tkr 

för år 2015. Den största anledningen till underskottet är att 
det funnits för många arbetsmarknadsanställningar under 
år 2015 jämfört med budget. Då nettoutbetalningar av 
försörjningsstöd under 2015 minskat har nämnden använt 
överskottet från försörjningsstödet till att anställa personer 
inom arbetsmarknadsanställningar.

• Evakueringsboende 
Kompensationen Borås Stad har under perioden 2015-
10-28 till 2015-12-31 bedrivit tre evakueringsboenden 
åt Migrationsverket. Evakueringsboendena har varit 
Lundbyhallen, Rotundan samt Sjöhagenskolan. 
Arbetslivsnämnden har varit samordnare av verksamheten. 

Varje förvaltning som haft kostnader har rapporterat in till 
Arbetslivsförvaltningen som sedan ansökt om medel från 
Migrationsverket. Verksamheten har kostat 9 274 138 kr. 
Följande förvaltningar har haft kostnader i samband med 
evakueringsboendena. 

- Arbetslivsförvaltningen, 4 319 429 kr. 
- Servicekontoret, 2 135 066 kr. 
- Stadsdel Öster, 143 789 kr. 
- Stadsdel Väster, 218 251 kr. 
- Stadsdel Norr, 626 388 kr. 
- Sociala Omsorgsförvaltningen, 64 789 kr. 
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- Stadskansliet, 12 163 kr. 
- Utbildningsförvaltningen, 247 601 kr. 
- Fritid och Folkhälsa, 479 168 kr. 
- Lokalförsörjningsförvaltningen, 1 027 490 kr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

3     3   3   av nio Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sex av de nio 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd, %. Målvärdet uppnås inte för 2015. 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat 
med den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot 
lön för att minska andelen barn och unga som lever i 
hushåll med försörjningsstöd. Stadsrevisionen noterar att 
Kommunfullmäktige i Budget 2015 fastställt 100 % som 
målvärde, men att nämnden i årsredovisningen anger 97 
% som målvärde.  

• Antal personer med arbetsmarknadsanställningar. Orsak 
till att målvärdet för indikatorn inte uppnås analyseras inte 
i årsredovisningen. Kontakt med förvaltningen anger att 
förklaringen är att behoven av arbetsmarknadsanställningar 
minskat som en följd av sjunkande försörjningsstöd.   

• Andel ekologiska livsmedel, %. Återbruks restaurang 
som är ett träningskök för personer med olika 
arbetsmarknadsanställningar är nämndens enda 
tillagningskök. Orsak till att målvärdet för indikatorn inte 
uppnås analyseras inte i årsredovisningen. Vid möte med 
Arbetslivsnämndens presidium och förvaltningsledning 
förklaras utfallet med svårigheter att kombinera ekologiska 
inköp med ambition om att tillagning ska ske utan bruk 
av halvfabrikat. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Under år 2015 
har sjukfrånvaron ökat och därmed inte nått upp till målet. 
Trots genomförda insatser för att förebygga sjukfrånvaron 
har en snäv bemanning inom LSS daglig verksamhet och 
hög sjukfrånvaro bland anställda inom åtgärdsanställningar 
istället ökat sjukfrånvaron under år 2015. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet uppnås inte och det finns en negativ trend de 
tre senaste åren Arbetad tid för timavlönade har ökat under 
år 2015. Det är i huvudsak inom samhällsinformationen där 
timvikarier används och där nämnden haft svårt att lösa 
bemanningen på annat sätt. Med ökat flyktingmottagande 

har även behovet av samhällsinformatörer ökat under år 
2015, vilket ökat antalet timanställningar.

• Hälsa ett år utan sjukfrånvaro i %. Nämnden uppnår inte 
målvärdet för indikatorn. Under året har arbete kontinuerligt 
bedrivits med värdegrund, psykosocial arbetsmiljö och 
friskfaktorer i syfte att nå målvärdet. Trots bedrivet arbete 
är utfallet för året negativt jämfört med föregående år.   

Nämnden har antagit en egen indikator i enlighet med Borås 
Stads styr och ledningssystem.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har 2015 fått fem uppdrag från Kommunfullmäktige. 
Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört.

1     0    2     av fem uppdrag från Kommunfullmäktige

Det uppdrag som ej är genomfört är: 

• Gröna vägen ska användas av arbetlivsnämnden som 
en rehabiliteringsinsats. Gröna vägen betalas av sam-
ordningsförbundet och tekniska nämnden. Nämnden 
analyserar inte genomförandet av uppdraget i årsberättelsen. 
Vid avstämningsmöte med nämndens presidium och 
förvaltningsledning framkommer att få rehabiliteringsärenden 
har aktualiserats 2015 och att den primära verksamheten 
avseende Gröna vägen inte ligger hos Arbetslivsnämnden 
utan hos Tekniska nämnden, varför Arbetslivnämnden 
inte kunnat genomföra uppdraget. 

Utöver de tre uppdrag som arbetslivnämnden tar upp i 
årsredovisningen 2015 har nämnden två uppdrag som anges 
av Kommunfullmäktige i Budget 2015. Dessa uppdrag 
har vid administration hos Stadskansliet i samband med 
uppdragssammanställning identifierats genomförda under 2014 
och av den anledningen inte vidarelämnats till nämnden för 
genomförande och uppföljning.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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.

Internkontrollplanen omfattar åtta kontrollmoment, varav två 
avser ekonomi, ett styrning och ledning, ett personal- och 
lönekontroller och fyra verksamhetkontroller/kvalitet. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden per den 16 
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februari 2016. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden genomför årligen 
även en fördjupad analys av felaktiga utbetalningar som en del 
av den interna kontrollen

Nämnden har inte antagit egna regler och anvisningar för 
intern kontroll.

Nämnden har tagit del av förvaltningens riskanalys. Det framgår 
inte av protokoll om nämnden gjort en egen riskanalys. 

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Arbetslivsnämnden särskilt bevakat: 
Rutiner för praktikanter, prissättning för daglig verksamhet 
och Jobb Borås.

Rutiner för praktikanter
Arbetslivsnämnden placerar inte längre praktikanter inom 
förskolan och har förstärkt kontrollerna i samband med fördelning 
av praktikanter till arbetsplatser. Rutinen för tillsättning av 
personer i arbetsmarknadsåtgärder har reviderats till att även 
innefatta att informationsöverlämning mellan nämnder. 
Arbetslivsnämnden har även infört verksamhetskontroller 
inom området i den interna kontrollen. Vid uppföljning av 
den interna kontrollen 2015 konstateras att specifika rutiner 
för tillsättande av praktikanter saknas och fortsatt analys av 
rutiner kommer ske under 2016.

Prissättning, daglig verksamhet
Arbetslivsnämnden har utföraransvar för daglig verksamhet 
för funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som 
väljer att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad. Sociala 
omsorgsnämnden köper insats i form i form av daglig verksamhet 
av Arbetslivsnämnden. Underskottet för daglig verksamhet LSS 
2015 blev 5 025 tkr för Arbetslivsnämndens del. Utvecklingen 
av daglig verksamhet LSS resultat de senaste fyra åren ser ut 
som följer.  

• År 2014 Underskott med 4 388 tkr. 
• År 2013 Underskott med 4 141 tkr. 
• År 2012 Underskott med 3 445 tkr. 
• År 2011 Underskott med 5 627 tkr. 

2015 hade 437 personer beslut om daglig verksamhet varav 355 
beslut utförs i kommunal regi och 70 på entreprenader enligt 
LOV (Lagen om valfrihet 2008:962) samt 12 externt placerade. 
En orsak till underskottet inom LSS daglig verksamhet är att 
Arbetslivsnämnden inte får full kostnadstäckning i LOV-
ersättningen från Social omsorgsnämnden för personer med 

stort omvårdnadsbehov. 

Sociala omsorgsnämnden gör för daglig verksamhet LSS ett 
underskott om 2 403 tkr. Orsaken till underskottet är i huvudsak 
externa placeringar, men även att nämnden haft högre kostnader 
än budgeterat för LOV.

Organisationen av LSS daglig verksamhet kommer förändras 
genom ny nämndorganisation som träder i kraft 2017-01-01. 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-03-17 kommer då 
uföraransvaret för daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri 
flyttas till Sociala omsorgsnämnden.

Jobb Borås
Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under 
Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång 
till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva 
bidrag och strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så 
effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb 
Borås vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Inom ramen 
för fördjupad granskning av uppföljningsansvaret för 16-19 åringar 
2014 rekommenderades bland annat att Arbetslivsnämndens 
uppdrag inom ramen för informationsansvaret förtydligades. 
Under 2015 har Arbetslivsnämnden tillsammans med 
Utbildningsnämnden med utgångspunkt b.la i Stadsrevisionens 
granskningsresultat genomfört ansökan ”Stöd för att fånga upp 
16-19 åriga Boråsare som inte läser på gymnasieskolan” till 
Borås Stads sociala investeringsfond. Ansökan avslogs genom 
beslut i Kommunstyrelsen 8 juni 2015.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-10-13 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning 

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.   

Övriga iakttagelser
Kommunfullmäktige har i budget 2015 fastställt fem 
verksamhetsmått för Arbetslivsnämnden.
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Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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 genomför uppdrag. 
Stadsrevisionens bedömning är att Arbetslivsnämndens 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 

Utvecklingsområden bedöms finnas i måluppfyllelse av 
Kommunfullmäktiges indikatorer samt i analys av ej nådda 
målvärden och ej genomförda uppdrag. Stadsrevisionen noterar 
att nämnden inte når målvärden för Kommunfullmäktiges 
indikatorer för ekonomi och egen organisation. Trots att 
nämnden vidtagit åtgärder genom tätare uppföljning och 
förebyggande insatser är trenden för andel sjukfrånvaro och 
ett år utan sjukfrånvaro negativ jämfört med föregående år. 
När det gäller Kommunfullmäktiges indikator om arbetad 
tid för timavlönade noterar Stadsrevisionen ett ökat utfall 
som nämnden förklarar med nödvändiga åtgärder i samband 
med ökat flyktingmottagande. Fortsatt uppnår inte nämnden 
kommunfullmäktiges målvärde inom området vi tar gemensamt 
ansvar för barn och unga. Stadsrevisionen noterar att det finns 
en diskrepans mellan Fullmäktiges målvärde ur Budget 2015 
och målvärdet i nämndens årsredovisning. Sett till målvärdet i 
nämndens årsredovisning noterar Stadsrevisionen att nämnden 
är mycket nära att uppnå målet. 

I ovanstående delar ger Arbetslivsnämnden en förklaring till 
måluppfyllelsen som kan bedömas som rimlig. Stadsrevisionen 
kan dock konstatera att nämndens utfall när det gäller antal 
personer med arbetsmarknadsanställningar och andel ekologiska 
livsmedel inte analyseras i årsredovisningen men att förklaring 
till utfallet som bedöms rimlig har lämnats vid kontakt med 
förvaltningen och vid möte med arbetslivsnämndens presidium.  

Nämnden har inte genomfört ett uppdrag från Kommun-

fullmäktige avseende 2015. Stadrevisionen kan konstatera att 
nämnden inte anger förklaring till varför uppdraget inte slutförts 
i årsredovisningen. Rimlig förklaring till varför uppdraget 
inte genomförts har dock lämnats vid avstämningsmöte med 
Arbetslivsnämndens presidium. 

Det är väsentligt att Arbetslivsnämnden analyserar och ger 
rimliga förklaringar till varför man inte uppnår mål eller inte 
fullt ut genomför uppdrag inom ramen för årsredovisningen.
 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Stadsrevisonen 
noterar att internkontrollplanen till 2015 kompletterats med 
verksamhetskontroller avseende rutiner vid tillsättande av 
arbetsmarknadsanställningar samt att nämnden årligen genomför 
fördjupad analys av felaktiga utbetalningar inom ramen för 
den interna kontrollen.    
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     Stadsdelsnämnden Norr                                                

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett sammanlagt positivt resultat på 6 tkr. 
Nämnden har begärt ett extra kommunbidrag på 8 867 tkr för 
2015. Nedan redogörs för resultatet för stadsdelsverksamheten 
och för kommungemensam verksamhet.

Stadsdelsverksamhet
Nämnden redovisar ett underskott på 3 321 tkr jämfört 
med budget avseende stadsdelsverksamhet. Nämnden har 
begärt utökat ett kommunbidrag för 2015 på 5,5 mnkr 
för att delade turer har upphört inom äldreomsorgen. 
Nämnden konstaterar att lokalkostnaderna ökar snabbare än 
personalkostnaderna. Samtidigt räknas ramtilldelningen för 
lokaler upp med en lägre procent jämfört med ramtilldelningen 
för personalkostnader. Personalkostnader är den största kostnaden 
för stadsdelsverksamheten. Detta innebär att det är utvecklingen 
av personalkostnader som har störst betydelse för att uppnå ett 
resultat i balans.

Nämnden lyfter ett antal kostnader som påverkat resultatet negativt 
och som bland annat beror på beslut i Kommunfullmäktige 

och andra överenskommelser. Den största budgetavvikelsen 
är inom äldreomsorgen på 13 008 tkr. Nämnden uppger att 
arbete med att minska kostnaderna inom äldreomsorgen skett 
under hela 2015 då prognoserna under våren 2015 visade på 
väsentligt högre kostnader än rambudget. Nämnden uppger 
att avvikelserna har uppstått pga köpta platser inom VOBO, 
korttid och extern hemtjänst (totalt 4 mnkr). Underskottet har 
dock främst uppstått inom den interna hemtjänstproduktionen 
pga merkostnader för borttagande av delade turer, samt att 
hemtjänsten ej utfört antal timmar enligt tilldelad ram.

Kommungemensam 
verksamhet
Nämnden redovisar ett överskott på 3 327 tkr jämfört med 
budget avseende kommungemensam verksamhet. Nämnden 
önskar reglera Kostnader för; barn med skyddad identitet, 
korttiden i Fristad, Margaretagatan 5 och merkostnader för 
borttagande av delade turer, totalt 3 367 tkr. 

De största budgetavvikelserna avseende kommunövergripande 
verksamhet är inom:

• Grundskola inkl. särskola och fritidshem
 Den ramfinansierade grundskolan har en negativ 

budgetavvikelse på 1 789 tkr. Avvikelsen beror bl.a. på 
att CFL pga ökning av nyanlända ökat personalen för 
studiehandledning och förberedelseklass. Trots ett tillskott 
till ramen med 5 500 tkr från Arbetslivnämnden, klarades 
uppdraget inte inom ram.

• Flyktingverksamhet 
 Verksamheten har ett överskott mot budget på 6 660 tkr. 

Överskottet beror på det stora antalet ensamkommande 
barn som anlände under hösten 2015, samt att stadsdelen 
övertog ansvaret för boendena fr.o.m. juni 2015 från stadsdel 
Väster. Hela kommunbidraget har inte behövts ianspråktas. 
Belastningen på verksamheten har varit så hög att det varken 
funnits personal eller boendeplatser i den omfattning som 
önskats. 

De största avvikelserna avseende kommungemensam produktion 
är inom:

• Äldreomsorg
 Äldreomsorg visar en negativ budgetavvikelse på 3 434 

tkr. I detta finns lokalkostnader för korttiden Fristad 1 
014 tkr, intagningsstopp på Margaretagatan 5, 811 tkr och 
merkostnader pga borttagande av delade turer 1 300 tkr.

I Kommunfullmäktiges budget för 2015 fastslås att de delade 
turernas avskaffande, som är ett pilotprojekt inom Stadsdelsnämnd 
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Norr, ska ske inom ram. Det avsattes inga särskilda medel för att 
avskaffa de delade turerna. Vidare fastslås att om avskaffandet 
ej kan ske inom ram bör det ej genomföras. Pilotprojektet 
har sin bakgrund i ett kollektivavtal som tecknades 2014 med 
fackförbundet Kommunal där det framgår att delade turer ska 
avskaffas i hela staden senast den 1 augusti 2015. Senare har 
Kommunal godkänt att resterande delar av staden avskaffar 
de delade turerna senast 1 augusti 2016. Från början räknade 
Stadskansliet med att avskaffandet av delade turer skulle vara 
kostnadsneutralt. Relativt tidigt framkom det dock i projektet 
att avskaffandet åtminstone initialt var kostnadsdrivande. I 
Borås Stads budget för 2015 avsattes inga särskilda medel för 
avskaffandet av delade turer. Staten har infört en tillfällig satsning 
på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-
2018. Borås Stad avser att använda de ökade resurserna till att 
avskaffa de delade turerna.  För 2015 får Borås Stad 10,7 mnkr 
och för resterande period årligen cirka 21,5 mnkr. 2019 när den 
tillfälliga satsningen är slut, räknar staden med att de ökade 
kostnaderna för avskaffandet av de delade turerna försvunnit.

Resultaträkningen stämmer mot avstämningen i ekonomisystemet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående:

6     9   4   av 19 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för 15 av de 19 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt.

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Antal genomförda medborgardialoger. Två medborgardialoger 
har genomförts, ytterligare medborgardialoger planerades i 
samverkan med andra förvaltningar men genomfördes inte

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde). Nämnden kommenterar inte utfallet

• Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, 
ej äldre än sex månader, %. Andelen aktuella planer har 
ökat marginellt. Nämnden uppger att ett handhavandefel 
upptäckts och att ett antal planer därför inte har registrerats. 
Genom utbildning och tydligare manualer uppger nämnden 
att måluppfyllelsen bör öka till mätningen i april 2016

• Antal lägenheter som är trygghetsbostäder. Under 2015 har 
förvaltningen fört diskussioner med Hyresgästföreningarna 
för boendena Blombacka och Skogslid. Fortsatt diskussion 
krävs enligt nämnden för att bli överens om övergången 
till Trygghetsboenden

• Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. År 2014 och 2015 har andelen 

behöriga elever sjunkit och uppgår 2015 till 85% av samtliga 
elever. Efter sommarskola är knappt 88 % av eleverna 
behöriga. Behörighetsgraden varierar mellan stadsdelens 
tre högstadieskolor, från 57 % till 92,2 % av eleverna i 
årskurs 9

• Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande 
inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, 
%. Elevernas inflytande i skolan är ett prioriterat område men 
skolorna har lagt fokus på den enskilde elevens inflytande 
över sitt lärande genom en kontinuerlig dialog mellan elev 
och pedagog om elevens kunskapsutveckling och vad eleven 
behöver göra för att nå högre måluppfyllelse. Under hösten 
2015 har en utbildning för elevrådsrepresentanter planerats 
och utbildningen genomförs under 2016. Utbildningen 
förväntas leda till ökat engagemang och aktivitet i elevråden 
vilket i sin tur skall leda till att eleverna upplever att frågorna 
tas på allvar

• Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. 
Sedan 2013 har lärartätheten vis stadsdelens skolor minskat 
från 8,0 till 7,5 lärare per hundra elever. Resurserna för att 
bedriva undervisning har enligt nämnden minskat avsevärt. 
I årsredovisningen lyfts ett antal utvecklingsområden som 
skolorna kommer arbeta med för att förbättra resultaten

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9, %. Nämnden uppger att skolorna har hög kvalitet på 
likabehandlingsplaner och att dessa följs upp och analyserar 
resultat av genomförda åtgärder och aktiviteter. Nämnden 
uppger att arbetet med trygghetsfrågan ständigt måste fortgå

• Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt 
barn på förskolan, %. 96,8 % av föräldrarna känner sig 
trygga. Nämnden menar att det är svårt att nå ett 100 % 
målvärde, även om det är förskolans strävan. Förskolan 
informerar föräldrar på olika sätt och ställer frågor muntligt 
och i enkätform för att få reda på hur föräldrarna ser på 
förskolan

• Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar 
sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Resultatet har 
kontinuerligt förbättrats. Samtliga skolor arbetar med 
arbetsmetoden Bedömning för lärande

• Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar 
sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Resultatet har 
kontinuerligt förbättrats. Samtliga skolor arbetar med 
arbetsmetoden Bedömning för lärande

• Andel ekologiska livsmedel, %. Nämnden har enligt 
ekonomisystemet köpt in 23 % ekologiska livsmedel. 
Resultatet är enligt nämnden inte korrekt då inköp av frukt 
och grönsaker inte är med i redovisningen, den egentliga 
andelen uppges vara högre

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Ohälsan 
ökar. Nämnden uppger att de arbetar systematiskt med 
arbetsmiljöfrågorna. Orsakerna till det försämrade 
resultatet uppges vara en kombination av stor arbetsmängd 
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och personalanpassningar. Förvaltningen fortsätter det 
systematiska arbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser 
i samverkan med facket

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Utfallet är förbättrat men når inte målvärdet. Nämnden 
uppger att de kommer fortsätta arbetet med att minska 
andelen timavlönade vikarier

• Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. De flesta 
medarbetare i stadsdelen har kontaktyrken vilket gör att 
det inte går att vara exempelvis förkyld på arbetet då det 
finns stor risk att smitta sprids. Förvaltningen arbetar 
med att skapa en hälsofrämjande organisation och med 
att kartlägga friskfaktorer

Stadsdelnämnden Norrs indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Verksamheten har därutöver fått sex uppdrag från 
Kommunfullmäktige.

1     3    2     av 6 uppdrag från Kommunfullmäktige

De uppdrag som ej är genomförda är: 

• Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån 
inkludera de äldre i matlagningen och skapa en meningsfull 
måltidssituation. Nämnden uppger att matsituationen på 
de olika boendena påverkar vilken möjlighet den enskilda 
har att delta i själva matlagningen. Där förutsättningarna 
saknas ska istället påverkansmöjlighet finnas på matsedelns 
innehåll och måltidsmiljön

• Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i 
varje stadsdel och därefter utvärderas. Nämnden uppger 
att uppdraget inte kunnat genomföras med hänvisning 
till att det medför kostnader som inte kunnat finansieras/
prioriteras inom befintlig budget

• Stadsdelsnämnder ska ge möjlighet för enskilda skolenheter 
att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge skolan 
ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar 
i vissa ämnen införas. Nämnden menar att uppdraget är 
delvis genomfört då tre av skolorna sedan några år infört 
en särskild profil

• Stadsdelsnämnderna uppdras att redovisa hur 
minskade kostnader för livsmedel, givet den nya 
livsmedelsupphandlingen med oförändrat kvalitetskrav, 
skapat ökat ekonomiskt utrymme i övrig verksamhet. 
Det nya livsmedelsavtalet har inneburit minskade 
kostnader. Nämnden uppger att besparingen använts till 
personalkostnader som uppstått pga heltidstjänster införts 
inom kostorganisationen

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
för intern kontroll. 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 inte antagit egna regler och anvisningar för intern 
kontroll. Nämnden har tagit del av förvaltningens riskanalys. Det 
framgår inte av protokoll om nämnden gjort en egen riskanalys.

Internkontrollplanen omfattar elva kontrollmoment, varav två 
avser styrning och ledning, ett personal, fem ekonomi och tre 
egen verksamhet. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade 
till nämnden den 22 februari 2016. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Stadsdelsnämnden Norr särskilt 
bevakat: Legitimering av lärare, Intern kontroll i förskolan och 
Äldreomsorgens kvalitet.

Legitimering av lärare
För att få undervisa och sätta betyg krävs med ett fåtal undantag 
lärarlegitimation och behörighet. Andel behöriga lärare uttryckt 
i heltidstjänster (årsarbetskrafter) var i Borås Stad i februari 
2016 74 % av de anställda. Lägst andel behöriga lärare uttryckt 
i heltidstjänster var lärare i år 7-9 (73 %) och högst var lärare 
i år 1-3 (81 %).  I de fristående skolorna i Borås var andelen 
behöriga lärare uttryckt i heltidstjänster 71 %. Andelen behöriga 
lärare uttryckt i heltidstjänster i Sverige som helhet var 73 %. 

Högst andel behöriga lärare uttryckt i heltidstjänster i 
Stadsdelsnämnd Norr hade Sjöboskolan (84 %). Lägst andel 
behöriga lärare i stadsdelen uttryckt i heltidstjänster hade 
Bredaredskolan (71 %). 1

Intern kontroll i förskolan
Under 2014 granskade Stadsrevisionen hanteringen av övergrepp 
vid en förskola. Granskningen visade på bl.a. på brister gällande 
riskanalyser och riktlinjer/rutiner kopplade till hantering av 
personal vid förskolor och förskolechefers förutsättningar för 
ledarskap. Nämnden har inkommit med svar på rapporten. 
Förvaltningen har vidtagit åtgärder i syfte att minimera riskerna 
för övergrepp. Nämnden har i internkontrollplanen identifierat 
riskbilden ” Risk för att rutiner gällande elever/studenter och 
övergrepp i förskolan inte är kända och följs”.

1  Källa: Skolverket
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Skolinspektionen har efter tillsyn förelagt Borås Stad vid 
vite avhjälpa påtalade brister. Borås Stad har överklagat 
Skolinspektionens beslut till Förvaltningsrätten och delar av 
föreläggandet upphävdes. Därefter har Borås Stad yrkat till 
Kammarrätten att de meddelar prövningstillstånd och upphäver 
resterande del av föreläggandet. Kammarrätten meddelade inte 
prövningstillstånd. Borås Stad har beslutat att inte överklaga 
Kammarrättens dom. Borås Stad har kompletterat ärendet 
till Skolinspektionen med redogörelse för vilka åtgärder som 
vidtagits i syfte att avhjälpa bristerna. Skolinspektionen har 
ännu ej tagit slutgiltig ställning till om de ska begära att vitet 
betalas eller ej.

Äldreomsorgens kvalitet
En genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten genomfördes 
under hösten 2014 till våren 2015, efter Stadsrevisionens 
granskning av äldreomsorgsverksamheten år 2013. Stadskansliet 
och tillsatta arbetsgrupper arbetade med genomlysningen, som 
ledde fram till en handlingsplan med 47 förbättringsförslag, som 
ska verkställas från hösten 2015 till våren 2016, med redovisning 
på ett slutseminarium i juni 2016.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-09-15 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.
   
Elevhälsan i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads elevhälsa i den 
kommunala grundskolan. Utgångspunkten för granskningen 
var kommunens ansvar enligt Skollagen. Granskningen 
omfattade inte elevhälsa som verkställts av externa utförare. 
Den sammanfattande bedömningen av granskningen presenteras 
under stycket bedömning.

Samverkan avseende barn och unga med psykisk 
ohälsa
Stadsrevisionen har tillsammans med Västra Götalandsregionens 
revisorer granskat samverkan mellan Borås Stad och Västra 
Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk 

ohälsa med avgränsning till Stadsdelsnämnd Norr. Den 
sammanfattande bedömningen av granskningen presenteras 
under stycket bedömning.

Övriga iakttagelser
I nämndens årsredovisning för 2015 lyfter nämnden att det blivit 
svårare att rekrytera till lediga tjänster inom bristyrken. För 
att lösa rekryteringsproblematiken har nämnden i vissa lägen 
under 2015 hyrt in konsulter. Inför 2016 överväger nämnden 
bl.a. att rekrytera andra yrkeskompetenser än socionomer för 
att klara utredningsarbetet för flyktingverksamhet.

Nämnden redovisar i årsredovisningen för 2015 att de utifrån 
tilldelade budgetramar ansträngt sig för att tillgodose så många 
barn i förskolan med behov av särskilt stöd som möjligt. I 8 kap 
9 § Skollagen (2010:800) framgår bl.a. att Barn som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att nämndens verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. Utvecklingsområden bedöms finnas i måluppfyllelse 
av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av 
Kommunfullmäktiges uppdrag, detta då nämnden endast nått 4 
av 19 uppsatta målvärden och endast genomfört 2 av 6 uppdrag. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden räknar med kompensation 
för delade turer trots att det i Kommunfullmäktiges budget 
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fastslås att avskaffandet ska ske inom ram.
Stadsrevisionen gör bedömningen att åtgärder krävs för att 
säkerställa att samtliga barn som är i behov av särskilt stöd får det.

Stadsrevisionen gör bedömningen att åtgärder krävs för att 
säkerställa personalförsörjningen i Stadsdelen. I den mån 
nämnden väljer att anlita personal som inte är utbildad inom 
efterfrågade yrken bör nämnden säkerställa att erforderliga 
åtgärder vidtas för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder 
Nämnden har tagit del av förvaltningens riskanalys, det 
framgår inte av protokoll om nämnden genomfört en egen 
riskanalys. I flertalet nämnder är myndighetsutövning en central 
del av verksamheten, och i planen för intern kontroll bör det 
därför ingå moment som omfattar hur man säkerställer att 
myndighetsutövningen följer lagstiftning och regelverk inom 
nämndens olika verksamhetsområden.

I den fördjupade granskningen gällande Samverkan barn och unga 
med psykisk ohälsa bedömer Stadsrevisionen att organisation 
och processer för samverkan inte har formerats utifrån barnets/
ungdomens behov, och att risken är stor för att barn och unga 
ska fara illa. Det föreligger vissa brister gällande att de som 
medverkar på Västbusmöten och andra samverkansmöten från 
Borås Stad har inte mandat att besluta om åtgärder. Det innebär 
med stor sannolikhet fördröjningar när det gäller målgruppens 
tillgång till adekvata insatser. 

Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov: 
• Att klargöra och tydliggöra ansvar, riktlinjer och insatser för 

alla inblandade parter inom stadens organisation gällande 
samverkan 

• Att säkerställa kvalitet på utredningar och remissmaterial 
till Barn- och Ungdomspsykiatrin 

• Att säkerställa att adekvata avvikelser rapporteras vid 
Västbusmöten 

• Att säkerställa närvaro och beslutsmandat vid 
samverkansorganens möten 

I den fördjupade granskningen gällande Elevhälsan i Borås 
Stad gör Stadsrevisionen följande bedömningar:
• Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt 

ansvar för verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att 
elevhälsan inte är likvärdig i Borås Stads skolor är betydande. 
Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad och 
används inte i verksamheten

• Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden 
genomförs inte likartat, och det saknas ett enhetligt digitalt 
dokumentationsstöd

• Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner 
innebär risker för att kvaliteten inte kan upprätthållas

• Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för 
verksamheten och en ökad risk för att verksamhetsmålen 
inte ska kunna uppnås

Mot ovanstående identifierar Stadsrevisionen ett utvecklingsbehov 
inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/
dokumentation samt förutsättningar för rekrytering av personal.
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   Stadsdelsnämnden Väster                                        

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett underskott på totalt 13 mnkr jämfört 
med budget. Stadsdelsverksamheten redovisar ett underskott 
på 11,6 mnkr. Nämnden har begrät utökat kommunbidrag för 
ofinansierade sociala investeringar på 1,3 mnkr genomförda 
år 2015. Den kommungemensamma verksamheten redovisar 
ett underskott på totalt 1,4 mnkr. Nämnden har begrät utökat 
kommunbidrag på 600 tkr för utökad nattbemanning och 0,5 
tjänst som enhetschef för drift av Byttorpsklint i egen regi oktober-
december 2015, samt 300 tkr för verksamheten Barnahus som 
startade 2015 utan att kommunbidrag tillförts. Resultaträkningen 
stämmer mot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas 
de större budgetavvikelserna.  

Stadsdelsverksamhet
Underskottet för stadsdelsverksamheten är koncentrerat till 
äldreomsorgen som under året har köpt fler VOBO-platser än 
budgeterat och redovisar fler hemtjänsttimmar än budgeterat. 
Några åtgärder inför 2016 är att utöka bufferten för den köpta 
volymen samt utökande samverkan och samlokalisering som 

skapats för de tre stadsdelarnas funktioner för biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen.

• Nämnden har under året fastställt två åtgärdsplaner gällande 
äldreomsorgen för att nå budget i balans. Målet är att 
samtliga volymer ska vara i nivå med budget 2016 vid 
årskifte 2016/2017. Åtgärdsplanerna har resulterat i minskat 
antal VOBO-placeringar, färre beslut om korttidsdygn 
samt färre tillsynsbeslut under natten. Slutsaten är dock att 
handlingsplanen inte haft förväntad effekt. Äldreomsorgen 
redovisar ett underskott på 23 459 tkr. Den interna 
hemtjänsten har budgetavvikelser som främst beror på 
ökade volymer, ökad sjukfrånvaro och ökade kostnader vid 
införande av nytt verksamhetssystem. Budgetanpassning har 
skett genom att effektivisera drift och planering. Anpassning 
av bemanning i nattorganisationen, vakanshållning av 
tjänster i hemsjukvården, minskning av vikarietimmar, 
psykosocial arbetsmiljöscreening med framtagande av 
handlingsplan har genomförts.

• Fritidverkssamheten redovisar ett överskott på 1 202 tkr 
Merparten av budgetavvikelsen avser extra tilldelning av 
sommarverksamhetsmedel som ej förbrukats helt under året.

• Område förskola redovisar ett överskott på 2 762 tkr. Antalet 
köpta platser har varit mindre än budgeterat, barnen har gått 
på nämndens egna förskolor och på så sätt inte inneburit 
någon merkostnad. Antalet sålda platser har varit större 
än budgeterat. 

• Område skola redovisar ett överskott på 4 725 tkr. 
Grundskolan har tagit emot fler elever än budgeterat. 
Lärartätheten är i nivå med budget och orsakerna till det 
är att stadsdelen har erhållit medel från lågstadiesatsningen. 

• Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 4 
960 tkr. Verksamheten har under året haft två ungdomar 
med extra omfattande vårdbehov placerade

Kommungemensam 
verksamhet
• Den kommungemensamma verksamheten för IFO barn 

och familj redovisar ett överskott på 1 113 tkr. Avvikelsen 
beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att 
frånvaro inte har ersatts.

• Den kommungemensamma produktionen redovisar ett 
underskott på 2 529 tkr. Kostnader för övertagandet av 
Byttorpsklint samt utökande kostnader för nattbemanningen.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden har fastställt egna indikatorer som redovisas i 
jämförelse med Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden 
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redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges 
indikatorer och uppdrag enligt nedanstående.

7     9   3   av 19 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för 16 av de 19 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt.

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Antal genomförda medborgardialoger. Två medborgardialoger 
har genomförts, nämnden har deltagit i en rad aktiviter där 
dialog med medborgarna ingått, dock har inte konceptet 
medborgardialog tillämpats.  

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde). Två hemtjänstenheter av sju uppnår 
kontinuitetsmåttet för Väster. Kontinuiteten påverkas 
negativt av hög sjukfrånvaro, svårigheter inom insats- 
och bemanningsplanering samt skiftande vårdtyngd och 
omsorgsbehov.

• Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, 
ej äldre än sex månader, %. Andelen aktuella planer har 
ökat marginellt. Nämnden uppger att ett handhavandefel 
upptäckts och att ett antal planer därför inte har registrerats. 
Enhetscheferna har gått igenom felhanteringarna. 

• Antal lägenheter som är trygghetsbostäder. Förseningar i 
ombyggnationen av Spinnaren gör att beräknade nytillkomna 
32 inte tas i bruk förrän våren - 16.

• Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. Resultatet är 4 % sämre än föregående 
år. Inom området finns det många elever i behov av stöd, 
såväl socialt som pedagogiskt. Under 2013 och 2014 har det 
kommit många nyanlända elever till Stadsdel Väster, vilket 
innebär en stor utmaning i undervisningen. Ett framgångsrikt 
koncept som använts är att sätta in intensivträning i perioder 
där brister i kunskaperna har upptäckts. En av orsakerna 
till att målvärdet inte nåtts är även bristande resurser.

• Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande 
inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 
4-9, %. Resultatet är på samma nivå som förra året. På 
alla skolor finns det elevråd. Verksamheten vill utveckla 
detta arbete till att mer handla om arbetsmiljö, klimat och 
undervisning än detaljfrågor. Analysen är att elevrådets 
uppdrag och arbete på ett bättre sätt ska synliggöras och 
förankras hos alla elever. Ramar och förutsättningar måste 
tydligare klarläggas.

• Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. 
Resultatet är 1,7 % sämre än föregående år. Nämnden 
redovisar samma förklaringar som målvärdet ” Andel elever i 
åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram”.

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, 
%. Resultatet är 3,8 % sämre än förra året. Insatser som 

genomförs på skolorna handlar om främjande, förebyggande 
och åtgärdande arbete, och finns inom ram för värdegrunds- 
och likabehandlingsarbetet på skolorna. Skolorna har gjort 
analyser och det finns insatser för ökad trygghet i alla skolor.

• Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans 
(veckans) aktiviteter, andel i %. Nämnden når upp till 
nämndens mål men inte till Kommunfullmäktiges mål. En 
enhet har haft stor personalrörlighet och på denna enhet 
behövs riktade insatser göras för att få ett bättre resultat.

• Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt 
barn på förskolan, %. Nämnden når inte upp till målvärdet. 
Resultatet är högre än snittet i Borås, men fortsatt arbete 
kommer att ske för att nå stadsens målvärde. 

• Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig 
att de ska nå målen i alla ämnen, %. Resultatet ligger på 
ungefär samma nivå som förra året. Åtgärder som bidragit 
till resultatet är utvecklingsarbetet bedömning för lärande, 
BFL, samt arbetet för att alla vuxna i skolan ska visa att 
man tror på varje elevs förmåga och vilja.

• Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att 
de ska nå målen i alla ämnen, %. Resultatet är dock bättre 
än förra året. Nämnden redovisar samma förklaringar som 
målvärdet ” Andel elever i åk 5 som upplever att läraren 
förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.”.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Verksamheten har därutöver fått sju uppdrag från 
Kommunfullmäktige. Två uppdrag från Kommunfullmäktige 
är ej genomförda.

0     2    5     av 7 uppdrag från Kommunfullmäktige

De uppdrag som inte är genomförda är:

• Stadsdelsnämnd Väster uppdras att lägga ut Byttorps 
klint på förnyad entreprenad. Upphandlingen pågår enligt 
fastställd tidplan. Anbud har inkommit och skall utvärderas. 
Verksamhetsövergång till förnyad entreprenad är planerad 
till oktober 2016

• En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska 
tas fram av Stadsdelsnämnd Väster. Handlingsplanen för 
minskat matsvinn är påbörjad men kopplad till arbetet med 
kostpolicyn som ska beslutas i februari 2016. I samband med 
att policyn är klar kommer handlingsplanen för minskat 
matsvinn färdigställas. Redovisning till T1

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

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern 
kontroll under året. Nämnden har inte gjort någon egen 
riskanalys men godkänt förvaltningens riskanalys. Riskanalysen 
är omfattande och nämnden anger kommentarer på riskerna som 
inte tas med i den interna kontrollplanen. Internkontrollplanen 
omfattar femton kontrollmoment, varav åtta avser ekonomi, 
två styrningoch ledning, två personal- och lönekontroller 
och tre verksamhetkontroller/kvalitet. Uppföljning av intern 
kontrollen är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2016. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller analyser 
och åtgärder. På grund av sjukskrivningar och vakanser inom 
ekonomifunktionen genomfördes inte fyra kontrollmoment 
under året. Kontrollen av åtgärdsprogram omfattar ett stickprov 
på fem åtgärdsprogram.

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Stadsdelsnämnden Väster särskilt 
bevakat: Legitimering av lärare, Intern kontroll i förskolan och 
Äldreomsorgens kvalitet.

Legitimering av lärare
För att få undervisa och sätta betyg krävs med ett fåtal undantag 
lärarlegitimation och behörighet. Andel behöriga lärare uttryckt 
i heltidstjänster (årsarbetskrafter) var i Borås Stad i februari 
2016 74 % av de anställda. Lägst andel behöriga lärare uttryckt 
i heltidstjänster var lärare i år 7-9 (73 %) och högst var lärare 
i år 1-3 (81 %).  I de fristående skolorna i Borås var andelen 
behöriga lärare uttryckt i heltidstjänster 71 %. Andelen behöriga 
lärare uttryckt i heltidstjänster i Sverige som helhet var 73 %. 

Högst andel behöriga lärare uttryckt i heltidstjänster i 
Stadsdelsnämnd Väster hade Sandhultskolan (86 %). Lägst 
andel behöriga lärare i stadsdelen uttryckt i heltidstjänster hade 
Viskaforsskolan (54,6 %) och Särlaskolan (54,7 %). 2

Intern kontroll i förskolan
Under 2014 granskade Stadsrevisionen hanteringen av övergrepp 
vid en förskola. Granskningen visade på bl.a. på brister gällande 
riskanalyser och riktlinjer/rutiner kopplade till hantering av 
personal vid förskolor och förskolechefers förutsättningar för 
ledarskap. Förvaltningen har vidtagit åtgärder i syfte att minimera 
riskerna för övergrepp. Nämnden har i intern kontrollplanen 
identifierat riskbilden ” Risk för att rutiner gällande elever/
studenter och övergrepp i förskolan inte är kända och följs”. 
Nämnden har i uppföljningen av den interna kontrollen redovisat 
att medarbetarna har god kännedom om rutinerna. 

Skolinspektionen har efter tillsyn förelagt Borås Stad vid 
vite avhjälpa påtalade brister. Borås Stad har överklagat 
Skolinspektionens beslut till Förvaltningsrätten och delar av 
föreläggandet upphävdes. Därefter har Borås Stad yrkat till 
Kammarrätten att de meddelar prövningstillstånd och upphäver 
resterande del av föreläggandet. Kammarrätten meddelade inte 
prövningstillstånd. Borås Stad har beslutat att inte överklaga 
Kammarrättens dom. Borås Stad har kompletterat ärendet 
till Skolinspektionen med redogörelse för vilka åtgärder som 
vidtagits i syfte att avhjälpa bristerna. Skolinspektionen har 
ännu ej tagit slutgiltig ställning till om de ska begära att vitet 
betalas eller ej.

Äldreomsorgens kvalitet
En genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten genomfördes 
under hösten 2014 till våren 2015, efter Stadsrevisionens 
granskning av äldreomsorgsverksamheten år 2013. Stadskansliet 
och tillsatta arbetsgrupper arbetade med genomlysningen, som 
ledde fram till en handlingsplan med 47 förbättringsförslag, som 
ska verkställas från hösten 2015 till våren 2016, med redovisning 
på ett slutseminarium i juni 2016.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-11-24 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.   
 

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.

Elevhälsan i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads elevhälsa i den 
kommunala grundskolan. Utgångspunkten för granskningen 
var kommunens ansvar enligt Skollagen. Granskningen 
omfattade inte elevhälsa som verkställts av externa utförare. 
Den sammanfattande bedömningen av granskningen presenteras 
under stycket bedömning. 

Stadrevisionen noterar att nämnden har under året haft svårt 
att rekrytera personal till elevhälsan.

Samverkan avseende barn och unga med psykisk 
ohälsa
Stadsrevisionen har tillsammans med Västra Götalandsregionens 
revisorer granskat samverkan mellan Borås Stad och Västra 

2  Källa: Skolverket
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Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk 
ohälsa med avgränsning till Stadsdelsnämnd Norr. Resultatet 
av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas 
i revisionsredogörelsen för Stadsdelsnämnd Norr.

Övriga iakttagelser
Nämnden redovisar en enhetlig struktur där varje verksamhet 
redovisar budgetavvikelse, volymavvikelse, prisavvikelse samt 
effektivitetsavvikelse. Varje verksamhet redovisar även analyser 
från brukarperspektivet, medarbetarperspektivet, verksamhetens 
ekonomi samt strategiska frågor.

Stadsrevisionen konstaterar att nästan alla verksamheter redovisar 
att medarbetarna har haft en ansträngd situation under året. 
För att klara rekryteringsbehovet och kunna behålla kompetent 
personal har en plan för systematisk kompetensförsörjning börjat 
arbetas fram inom individ- och familjeomsorgen. 

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att nämnden verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Nämnden har under året uppnått tre av 19 indikatorer och fem 
av sju uppdrag. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer avseende 
människor möts i Borås, grundskola samt ekonomi och egen 
organisation, men att utfallet visar en negativ trend inom flera 
områden. Nämnden har inte genomfört samtliga uppdrag från 
Kommunfullmäktige avseende 2015. Stadrevisionen kan dock 
konstatera att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar 

som bedöms som rimliga. Utvecklingsområden bedöms finnas i 
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag.  

Stadsrevisionen noterar att nämnden har fastställt två åtgärdsplaner 
under året för att nå budget i balans inom äldreomsorgen. Dock har 
handlingsplanen inte haft fullt förväntad effekt. Stadsrevisionen 
konstaterar att äldreomsorgen redovisar ett underskott på 23 
mnkr jämfört med föregående år då verksamheten redovisade 
ett underskott på 13 mnkr. 

Stadsrevisionen bedömer att åtgärder krävs för att höja andelen 
behöriga lärare samt att säkerställa personalförsörjningen i 
Stadsdelen.

Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna regler 
och anvisningar för intern kontroll under året. Nämnden har 
inte gjort någon egen riskanalys men godkänt förvaltningens 
riskanalys. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
analyser och åtgärder. I flertalet nämnder är myndighetsutövning 
en central del av verksamheten, och i planen för intern kontroll 
bör det därför ingå moment som omfattar hur man säkerställer 
att myndighetsutövningen följer lagstiftning och regelverk inom 
nämndens olika verksamheter. Stadsrevisionen noterar att fyra 
kontrollmoment ej har genomförts under året. Stadsrevisionen 
bedömer att ett stickprov på fem åtgärdsprogram är för begränsat.

I den fördjupade granskningen gällande Elevhälsan i Borås 
Stad gör Stadsrevisionen följande bedömningar:

• Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt 
ansvar för verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att 
elevhälsan inte är likvärdig i Borås Stads skolor är betydande. 
Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad och 
används inte i verksamheten

• Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden 
genomförs inte likartat, och det saknas ett enhetligt digitalt 
dokumentationsstöd

• Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner 
innebär risker för att kvaliteten inte kan upprätthållas

• Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för 
verksamheten och en ökad risk för att verksamhetsmålen 
inte ska kunna uppnås

Mot ovanstående identifierar Stadsrevisionen ett utvecklingsbehov 
inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/
dokumentation samt förutsättningar för rekrytering av personal.
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    Stadsdelsnämnden Öster                                 

Sammanfattande 
revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 

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

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från 
granskning av årsredovisningen, specifika bevakningsområden, 
fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. 
Granskningen av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak 
analytisk, medan fördjupade granskningar i förekommande fall 
innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet 
i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.      

Ekonomiskt- och 
verksamhetsmässigt 
resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 5 203 tkr för Stadsdels-
verksamheten, samtidigt som man redovisar ett underskott 
på 5 846 tkr för den Kommungemensamma verksamheten. 
Nämnden redovisar åtgärder för hur de tänker nå en budget i 
balans för kommungemensam verksamhet under budgetavvikelser 
samt handlingsplan för hemtjänsten och hemsjukvården med 
åtgärder för att nå budget i balans under år 2016.

Nämnden korrigerar resultatet för gjorda investeringar som 
då istället skulle bli 8 677 tkr totalt istället för ovan angivna 
resultat 5 203 tkr.

Stadsdelsverksamhet
5,2 mnkr (-2,8 mnkr 2014)

Intäkter i form av statsbidrag och avgifter samt nämndens 
budget har täckt ökade kostnader för köpta platser (-11,8 mnkr) 
och övriga kostnader (-15,5 mnkr). 

• Administrationens underskott beror på att nämnden lagt 
säkerhetsåtgärder och datakostnader och andra kostnader 
tagna från bufferten under denna verksamhet.

• Grundskolan redovisar ett underskott på -1,8 mnkr. 
Underskottet beror bland annat på skolskjutsar samt 
enskilda skolenheter. 

• Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott inom 
externt köpta platser och öppenvård. Detta beror på ändring 
av redovisningsprincip som innebär att verksamheten belastas 
med 13 månaders debitering under året. 

• Äldreomsorgen redovisar ett underskott på -3,5 mnkr 
och orsakerna är att hemtjänsten inte uppnått förväntad 
brukartid på 65 % och inte har anpassat bemanningen för 
att nå budget i balans. 

Kommungemensam 
verksamhet
-5,8 mnkr (-8,1 mnkr 2014)
Orsaken till de negativa avvikelserna beror på den låga 
beläggningen på stadsdelsnämndens korttidsenheter och på 
vård- och omsorgsboenden. Verksamheterna har anpassat till 
lägre personalkostnader och övriga kostnader men inte fullt 
ut, vilket resulterar i det negativa utfallet för ramen för den 
kommungemensamma verksamheten. 

Stadsdelsnämnd Öster har ingen gemensam redovisning för 
verksamheternas resultat utan separata tabeller vid de två 
underverksamheterna under den kommungemensamma 
budgetramen. Detta beror på att nämnden tydligt vill skilja 
på det kommunövergripande ansvaret för ÄO och nämndens 
stora produktion av VOBO-platser och korttidsplatser under 
verksamheten kommungemensam produktion.

Resultaträkningen stämmer mot avstämningen i ekonomisystemet.

Kommunfullmäktiges indikatorer på målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag enligt 
nedanstående.

4     10   5   av 19 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för 14 av de 19 
indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt..

De indikatorer som inte har nåtts är:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde). Antalet personer har minskat från 18 till 16 
under 2015. Hemtjänstgrupperna kommer aktivt arbeta 
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med planering. Andelen vikarier som gått in för ordinarie 
personal har varit stor och därför arbetar man med att få 
ner ordinarie personals frånvaro. 

• Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, 
ej äldre än sex månader, %. Nämnden uppger att 
handhavandefel i samband med införandet av ett nytt 
dokumentationssystem (VIVA) påverkat utfallet negativt. 
En aktgranskning har påbörjats i december 2015. 

• Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. Resultatet kan delvis förklaras med 
den ökade andelen nyanlända elever, samt elever med särskilt 
behov av stöd. För att tillgodose elevers särskilda behov 
utvecklar arbetssättet med elevhälsoteam och individ- och 
familjeomsorg.

• Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande 
inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 
4-9, %. Verksamheten arbetar vidare med att förtydliga 
förhållandet mellan klassråd/elevråd samt utveckla 
mentorstidernas innehåll.

• Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. En förklaring till 
detta är de nyanlända eleverna. De insatser som gjorts under 
året har varit intensivträning i svenska och matematik 
samt kontinuerligt jobba för att utveckla undervisningen.

• Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. 
Bristande kunskaper i svenska språket och brister i tidigare 
skolgång för det svårt för många nyanlända att uppnå 
godkänt (E) i alla ämnen. Elever i behov av särskilt stöd 
har också svårt att tillägna sig alla ämnen. 

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9, %. Nämnden uppger att 91,3 % av eleverna upplever 
att de känner sig trygga i skolan. Samtliga skolor har en 
likabehandlingsplan för arbetet med värdegrund och 
trygghet samt genomför trygghetsvandringar. 

• Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn 
på förskolan, %. 97,6 % av föräldrarna känner sig trygga. 
Nämnden menar att förskolorna arbetar för samverkan 
mellan föräldrar och förskola samt att ge föräldrarna en bra 
introduktion och möjlighet till delaktighet i verksamheten.

• Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig 
att de ska nå målen i alla ämnen, %. Indikatorn utvecklas 
åt fel håll. Nämnden ser resultat i de skolor som i hög grad 
arbetar med BFL (Bedömning för lärande). Ånyo påpekar 
nämnden att antalet nyanlända påverkat resultatet.

• Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att 
de ska nå målen i alla ämnen, %. Nämnden anger även här 
att lösningen ligger i BFL och introduktion för nyanlända.

• Andel ekologiska livsmedel, %. Inköpen av ekologiska 
livsmedel har ökat från 14,3 % till 23 %. Nämnden arbetar 
för att minska matsvinn och än mer öka andelen ekologiska 
livsmedel.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid %, där 
sjukfrånvaron är högre än året dessförinnan. Med hjälp av 

centrala medel har de enheter med högst sjukfrånvaro fått 
en kartläggning och förslag på åtgärder som verksamheten 
arbetar vidare med. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten, där 
andelen timavlönade har minskat jämfört med föregående 
år. År 2016 inleds arbete med optimerad bemanning.

• Hälsa – ett år utan sjukfrånvaro, andel %, där hälsotalen är 
nedåtgående de senaste tre åren. Den ökande sjukfrånvaron 
har haft negativ effekt även på andelen långtidsfriska. Ett 
strategiskt arbete har påbörjats, se kommentar ovan under 
sjukfrånvaro.

Nämnden har antagit 13 egna indikatorer i enlighet med Borås 
Stads styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Verksamheten har därutöver fått nio uppdrag från 
Kommunfullmäktige. Fyra uppdrag från Kommunfullmäktige 
är ej genomförda, därutöver är två uppdrag ej markerade med 
någon bedömning.

1     3    3     2 ej markerade av nio uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är:

• Möjlighet ska ges pensionärer att i närheten av sina bostäder 
äta näringsriktig kost i en trivsam miljö. Pensionärer har 
idag möjlighet att äta lunch vid två skolor, Äspered och 
Dannike. 

• Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån 
inkludera de äldre i matlagningen och skapa en meningsfull 
måltidssituation. Biståndshandläggarna arbetar med 
brukarnas måltidssituation utifrån en behovsbedömning, 
t ex att få hjälp att laga egen mat i hemmet och personen 
själv kan och vill delta i detta moment.

• Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och 
omsorgsboende ska tas fram av Stadsdelsnämnd Öster. 
Detta kommer att påbörjas under 2016, fördröjning beror 
på att biståndshandläggningen samlokaliserats. 

• Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling 
av personalen inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd Öster 
uppdras att ta fram en kompetensplan. Uppdraget har delvis 
omhändertagits i projektet ”Ett gott liv var dag”, arbetet 
med att ta fram en plan för sjuksköterskor är påbörjat.

Stadsdelsnämnd Öster har antagit fem egna uppdrag, varav 
två inte är genomförda.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna 
kontrollen och ska genomföra riskanalyser och upprätta planer 
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för intern kontroll. 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 eller på annat sätt.

Internkontrollplanen omfattar 18 kontrollmoment, varav 
sex avser ekonomi, inget gällande styrning och ledning, ett 
personal- och lönekontroller och 11 verksamhetkontroller/
kvalitet. Uppföljning intern kontroll 2015 är avrapporterade 
till nämnden per den 23 februari 2016. Uppföljningen av den 
interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

I Borås Stads styrdokument Regler för intern kontroll framgår 
att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna 
kontroll och anta regler och anvisningar för denna. Nämnden 
har inte antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.

Nämnden har tagit del av förvaltningens riskanalys. Det framgår 
inte av protokoll om nämnden gjort en egen riskanalys.

Specifika 
bevakningsområden
Stadsrevisionen har gällande Stadsdelsnämnden Öster särskilt 
bevakat: Legitimering av lärare, Intern kontroll i förskolan och 
Äldreomsorgens kvalitet.

Legitimering av lärare
För att få undervisa och sätta betyg krävs med ett fåtal undantag 
lärarlegitimation och behörighet. Andel behöriga lärare uttryckt 
i heltidstjänster (årsarbetskrafter) var i Borås Stad i februari 
2016 74 % av de anställda. Lägst andel behöriga lärare uttryckt 
i heltidstjänster var lärare i år 7-9 (73 %) och högst var lärare 
i år 1-3 (81 %).  I de fristående skolorna i Borås var andelen 
behöriga lärare uttryckt i heltidstjänster 71 %. Andelen behöriga 
lärare uttryckt i heltidstjänster i Sverige som helhet var 73 %. 

Högst andel behöriga lärare uttryckt i heltidstjänster i 
Stadsdelsnämnd Öster hade Äsperedsskolan (97 %). Lägst 
andel behöriga lärare i stadsdelen uttryckt i heltidstjänster 
hade Rångedalaskolan (33,4 %). 3

Intern kontroll i förskolan
Under 2014 granskade Stadsrevisionen hanteringen av övergrepp 
vid en förskola. Granskningen visade på bl.a. på brister gällande 
riskanalyser och riktlinjer/rutiner kopplade till hantering av 
personal vid förskolor och förskolechefers förutsättningar för 
ledarskap. Förvaltningen har vidtagit åtgärder i syfte att minimera 
riskerna för övergrepp. Nämnden har i intern kontrollplanen 

identifierat riskbilden ” Risk för att rutiner gällande elever/
studenter och övergrepp i förskolan inte är kända och följs”.
Skolinspektionen har efter tillsyn förelagt Borås Stad vid 
vite avhjälpa påtalade brister. Borås Stad har överklagat 
Skolinspektionens beslut till Förvaltningsrätten och delar av 
föreläggandet upphävdes. Därefter har Borås Stad yrkat till 
Kammarrätten att de meddelar prövningstillstånd och upphäver 
resterande del av föreläggandet. Kammarrätten meddelade inte 
prövningstillstånd. Borås Stad har beslutat att inte överklaga 
Kammarrättens dom. Borås Stad har kompletterat ärendet 
till Skolinspektionen med redogörelse för vilka åtgärder som 
vidtagits i syfte att avhjälpa bristerna. Skolinspektionen har 
ännu ej tagit slutgiltig ställning till om de ska begära att vitet 
betalas eller ej.

Äldreomsorgens kvalitet
En genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten genomfördes 
under hösten 2014 till våren 2015, efter Stadsrevisionens 
granskning av äldreomsorgsverksamheten år 2013. Stadskansliet 
och tillsatta arbetsgrupper arbetade med genomlysningen, som 
ledde fram till en handlingsplan med 47 förbättringsförslag, som 
ska verkställas från hösten 2015 till våren 2016, med redovisning 
på ett slutseminarium i juni 2016.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2015-11-17 med nämndens 
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Fördjupade 
granskningar
Stadsrevisionen har under året genomfört en fördjupad 
granskning av Borås Stads personalpolitik. Samtliga nämnder och 
Kommunstyrelsen har granskats. Resultatet av granskningen och 
Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.
   
Elevhälsan i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads elevhälsa i den 
kommunala grundskolan. Utgångspunkten för granskningen 
var kommunens ansvar enligt Skollagen. Granskningen 
omfattade inte elevhälsa som verkställts av externa utförare. 
Den sammanfattande bedömningen av granskningen presenteras 
under stycket bedömning. 

Samverkan avseende barn och unga med psykisk 
ohälsa
Stadsrevisionen har tillsammans med Västra Götalandsregionens 

 3  Källa: Skolverket
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revisorer granskat samverkan mellan Borås Stad och Västra 
Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk 
ohälsa med avgränsning till Stadsdelsnämnd Norr. Resultatet 
av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas 
i revisionsredogörelsen för Stadsdelsnämnd Norr.

Övriga iakttagelser
I nämndens årsredovisning för 2015 lyfter nämnden att 
det blivit svårare att rekrytera till lediga tjänster inom 
bristyrken (utbildad omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och 
rehabiliteringspersonal). För att lösa rekryteringsproblematiken 
har nämnden i verksamheterna hemsjukvård och korttidsplatser 
köpt sjukskötersketjänster via bemanningsföretag pga hög 
personalomsättning.

Bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från 
följsamhet mot kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella 
beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den 
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat 
från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från redovisningen i Stratsys 
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. 

Stadsrevisionens bedömning är att Stadsdelsnämnden Östers 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 

Nämnden når inte 14 av 19 målvärden för Kommunfullmäktiges 
indikatorer, och har inte genomfört sex av nio uppdrag, där två av 
uppdragen ej är markerade med en bedömning. Nämnden under 
året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer avseende grundskolan samt ekonomi och egen 
organisation, men utfallet visar trots detta i huvudsak en negativ 
trend. Måluppfyllelsen för indikatorerna och uppdragen är 
utvecklingsområden för nämnden. Utvecklingsområde är att 
tillse att samtliga uppdrag har en bedömning angiven i styr- 
och ledningssystemets uppföljningsinstrument.

Stadsrevisionen noterar att nämnden antagit egna indikatorer 
och uppdrag i enlighet med Borås stads styr- och ledningssystems 
riktlinjer. Stadrevisionen kan dock konstatera att nämnden i sin 
årsredovisning anger förklaring som bedöms som rimlig samt 
att man anger tidsram för fullgörande av uppdraget. 

Stadsrevisionen bedömer att åtgärder krävs för att höja andelen 
behöriga lärare samt att säkerställa personalförsörjningen i 
Stadsdelen.

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Nämnden har 
tagit del av förvaltningens riskanalys, det framgår inte av protokoll 
om nämnden genomfört en egen riskanalys. I flertalet nämnder 
är myndighetsutövning en central del av verksamheten, och 
i planen för intern kontroll bör det därför ingå moment som 
omfattar hur man säkerställer att myndighetsutövningen följer 
lagstiftning och regelverk.

I den fördjupade granskningen gällande Elevhälsan i Borås 
Stad gör Stadsrevisionen följande bedömningar:
• Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt 

ansvar för verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att 
elevhälsan inte är likvärdig i Borås Stads skolor är betydande. 
Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad och 
används inte i verksamheten

• Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden 
genomförs inte likartat, och det saknas ett enhetligt digitalt 
dokumentationsstöd

• Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner 
innebär risker för att kvaliteten inte kan upprätthållas

• Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för 
verksamheten och en ökad risk för att verksamhetsmålen 
inte ska kunna uppnås

Mot ovanstående identifierar Stadsrevisionen ett utvecklingsbehov 
inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/
dokumentation samt förutsättningar för rekrytering av personal.
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   Lekmannarevisorernas granskning   

Lekmannarevisorerna genomför en grundläggande granskning 
för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens 
ledning och styrning. Utgångspunkten är det kommunala 
ändamålet, bolagsordning och ägardirektiv. Lekmannarevisorerna 
i Borås använder Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
granskningsprogram i God revisionssed och redovisar avvikelser/
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. 

Lekmannarevisorerna, deras sakkunniga biträden och ansvariga 
auktoriserade revisorer har under 2015 besökt styrelserna i AB 
Bostäder, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, BoråsBorås 
TME AB, och Borås Kommuns Parkerings AB. Syftet med 
styrelsebesöken är likartat som för nämndbesöken. Revisorerna 
vidmakthåller en dialog med Styrelseledamöterna, och dessa 
informeras om revisorernas roll och om styrelseledamöternas 
ansvar. I likhet med förhållandena för nämnderna har 
lekmannarevisorerna uttalat att bolagstyrelserna ska besökas 
en gång per mandatperiod. Prioriteringar av ordningsföljden 
görs utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.  

I det nedanstående ges en sammanfattning av iakttagelserna 
från 2015 års granskning. En mer utförlig redovisning av 
granskningsresultatet återfinns i granskningsredogörelser som 
tillställs styrelserna för respektive bolag. 

I bilagor till 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/ledning/ändamålsenlighet, ekonomi 
och riskanalys/internkontroll. I 2015 års granskning noteras 
avvikelser/väsentliga händelser enligt nedanstående.

Lekmannarevisorn noterade i 2014 års granskning av BSTF AB 
att bolagets verksamhet påverkas av gränsdragningsproblem i 
förhållande till andra verksamheter inom Staden, högskolan och 
näringslivet. Gränsdragningsproblemen yttrar sig bl a i svårigheter 
att samordna olika verksamheter i Simonsland, och att komma 
överens om rollfördelning och gemensamma hållningar. Styrelsen 
initierade under 2014 åtgärder för att utveckla verksamheten och 
tillgodose behoven av att utveckla och förtydliga affärsplanen 
och också förtydliga gränserna mot andra verksamheter.  Under 
2015 har VD för BoråsBorås TME AB samtidigt varit VD för 
BSTF AB och verksamheten har varit föremål för utredning 

/omprövning. Lekmannarevisorn noterar således att tidigare 
identifierade problem har kvarstått under 2015, men att vissa 
åtgärder har vidtagits. Eftersom BSTF under 2015 har varit i ett 
utvecklings- och omprövningsskede uttalar lekmannarevisorn att 
det inte kan bedömas om verksamheten bedrivs i enlighet med 
det kommunala ändamålet, den kommunala kompetensen, god 
ekonomisk hushållning, och med en tillräcklig intern kontroll. 

En motsvarande bedömning görs av lekmannarevisorn i Waste 
Recovery AB. Bolaget har under 2015 varit i ett utvecklings- och 
omprövningsskede och lekmannarevisorn framhåller att det 
inte kan bedömas om verksamheten bedrivs i enlighet med det 
kommunala ändamålet, den kommunala kompetensen, god 
ekonomisk hushållning, och med en tillräcklig intern kontroll. 

Borås Kongresscenter AB - dotterbolag till BoråsBorås TME 
AB - startades 2015-04-15 och har under året begränsats i sin 
verksamhet av att byggstart för Kongresshuset försenats på 
grund av planeringen av Götalandsbanan. Lekmannarevisorn 
uttalar mot denna bakgrund att verksamheten och den interna 
kontrollen för 2015 inte kan bedömas. 

Betydande positiva avvikelser mot budget noteras för Borås Elnät 
AB, Borås Kommuns Parkerings AB, IBAB, Borås Djurpark AB, 
Borås Lokaltrafik AB, Sandhultsbostäder AB, Fristadbostäder 
och Viskaforshem. Övriga bolag uppvisar resultat i nivå med 
budget. Lekmannarevisorerna konstaterar att det finns godtagbara 
förklaringar till avvikelserna.

Sammantaget uppvisar bolagen goda ekonomiska resultat för 
2015. Lekmannarevisorerna i Borås Stadshus AB och i dess 
ingående dotterbolag, framhåller att det trots goda ekonomiska 
resultat för 2015 föreligger risker när det gäller de finansiella 
förutsättningarna för bolagsverksamheten i staden på sikt. Flera 
bolag är beroende av att bolag inom Borås Stadshus AB kan 
generera överskott och ge koncernbidrag. Lekmannarevisorerna vill 
med dessa utgångspunkter peka på vikten av att genomgripande 
riskanalyser genomförs årligen inom Borås Stadshus AB. De 
finansiella riskerna ökar ytterligare genom de mycket stora 
investeringar som planeras inom Borås Energi och miljö, Borås 
Elnät AB och AB Bostäder. En ökad aktivitet och en utveckling 
mot en strategisk roll för Borås Stadshus AB markerades av 
styrelse och bolagsledning under 2015 med sikte på att dessa 
planer ska förverkligas under 2016.  

AB Bostäder i Borås har genomfört det av Kommunfullmäktige 
beslutade uppdraget att sälja ut delar av bolagets fastighetsbestånd i 
områden där bolaget är en dominerande aktör. Styrelsen beslutade 
om försäljningen den 12 oktober 2015 och Kommunfullmäktige 
godkände försäljningen den 19 november 2015. Försäljningen 
skedde genom ett under året bildat bolag. Totalt såldes 13 
procent av bolagets totala antal hyresrätter. De frigjorda 
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resurserna är tänkta att användas till nyproduktion av bostäder. 
AB Bostäder beslutade den 12 oktober 2015 att köpa 25 % 
av aktierna i Fastighets AB Viskaholm för cirka 25 miljoner 
kronor. Kommunfullmäktige godkände köpet den 19 november 
2015. Aktieöverlåtelseavtal är ännu inte tecknat. AB Bostäder 
har under 2015 färdigställt 57 lägenheter på Ringargatan i 
Brämhult, 60 studentlägenheter i Spinnaren på Norrby samt 
36 lägenheter på Tunnlandsgatan, Hässleholmen.

Lekmannarevisorn i Viskaforshem AB konstaterar att bolaget 
avviker från kommunkoncernens huvudprincip om 50 % 
räntesäkring.

Borås Lokaltrafik AB förlorade upphandlingen av stadstrafiken 
i juni 2013, sedan dess har en omfattande rättslig process kring 
upphandlingen pågått. Senaste domen kom i januari
2016 där Kammarrätten avslog bolagets yrkande om att 
upphandlingen skulle göras om. Bolaget har därefter begärt 
prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen som i februari 
2016 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. Efter att 
granskningsredogörelsen fastställts har Västtrafik meddelat 
att Borås Lokaltrafik AB ska driva lokaltrafiken fram till 2 
april 2017. Därefter tar den nya operatören över stadstrafiken.

Borås Energi och Miljö AB har under en längre tid planerat 
investeringar i nya kraftvärmeverk och avloppsreningsverk. 
Lekmannarevisorn i Borås Energi och Miljö AB och Första 
revisorsgruppen har tidigare granskat beslutsunderlag från 
bolaget och Kommunstyrelsen. 

Lekmannarevisorerna konstaterar att bolagets styrelse, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med det förslag som beretts inom bolaget. Lekmannarevisorerna 
bedömer att de risker som identifierades i föregående års 
granskning kvarstår. Årets granskningsresultat visar att risker 
för kostnadsökningar för EMC har tillförts som en följd av 
tidsförskjutningar orsakade av överprövningar av upphandlingar.  

Överprövningarna med åtföljande förseningar av EMC kan 
få ytterligare konsekvenser på längre sikt. Investeringarnas 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar kan komma att påverkas, 
projektorganisationernas upprätthållande äventyras, och riskerna 
för problem med leveranssäkerhet ökar. Det senare kan bli en 
följd av att gamla anläggningar som fortsätter drivas löper 
större risk att få driftproblem som kan påverka leveranserna. 

Lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö, i Borås Stadshus 
AB och Första revisorsgruppen, har i tidigare granskning 
av förutsättningarna för investeringarna konstaterat att de 
affärsmässiga och finansiella riskerna ytterst tas av Borås Stad 
genom att Staden är ägare av bolaget och genom att internbanken 
lånar upp investeringsmedel på marknaden för finansiering av 

investeringarna. Utvecklingen under 2015 med överprövningar 
av upphandlingar innebär merkostnader vilket ökar både 
affärsmässiga risker och finansieringsrisker.  

Intern kontroll i bolagen
I 2012 års granskning av bolagens hantering av den interna 
kontrollen genomfördes en större granskningsinsats. Flertalet 
bolag har gjort en s.k. självskattning av den interna kontrollen 
genom att besvara ett stort antal frågor. Därefter har uppföljande 
kontroller för verifiering genomförts. Granskningen har gjorts 
på verksamhetsövergripande nivå och tagit sin utgångspunkt 
i den s.k. COSO-modellen. Denna täcker fem komponenter/
perspektiv på intern kontroll; Kontrollmiljö, Riskbedömning, 
Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation, samt 
Uppföljning. 

Efterföljande år (2013-2015) har bolagen utvecklat sina 
riskanalyser och planer för intern kontroll. Flertalet bolag 
genomför riskanalyser och uppdaterar årligen sina planer för 
intern kontroll. Planerna för intern kontroll tas fram av tjänstemän 
i bolagen, och beslutas av styrelserna. 

För 2015 görs följande noteringar avseende den interna 
kontrollen. När det gäller BSTF AB, Waste Recovery AB 
och Borås Kongresscenter AB gör lekmannarevisorerna inga 
bedömningar av den interna kontrollen. Bolagen har haft en 
begränsad verksamhet eller en verksamhet som är föremål för 
omprövning, och det är mot denna bakgrund inte möjligt att 
uttala sig som intern kontroll. 

Respektive styrelse i Sandhultsbostäder AB och Toarphus 
AB har inte antagit någon intern kontrollplan för 2015. I 
december 2015 antogs intern kontrollplaner avseende år 2016. 
Lekmannarevisorernas samlade bedömning är att bolagen haft 
en tillräcklig intern kontroll.
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    Granskning av Borås Stads årsredovisning 2015    

Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta en årsredovisning 
för Borås Stad enligt Lagen om kommunal redovisning och God 
Redovisningssed. Stadsrevisionen har granskat årsredovisning 
för Borås Stad 2015. Granskningen har utförts enligt God 
revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig säkerhet för 
bedömning. Räkenskaperna granskas enligt följande:

– Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 
Kommunallagens 8 kap §§ 14-20, d v s att årsbokslut och 
årsredovisning upprättats

– Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av 
verksamheten och den ekonomiska ställningen vid årets 
slut

– Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga 
ansvarsförbindelser

– Att årsredovisningen även omfattar en sammanställd 
redovisning

– Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god 
redovisningssed

– Att redovisningen följt Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR)

– Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och 
skulder existerar och avser Borås Stad)

– Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och 
kostnader avser redovisningsåret)

Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar

– Förvaltningsberättelse
– Resultaträkning
– Balansräkning
– Finansieringsanalys
– Sammanställd redovisning/koncernredovisning
– Noter till resultat- och balansräkning, finansieringsanalys 

och specifikationer till bokslutets olika delar. 
– Stadsrevisionen har speciellt granskat följande: Särskild 

avtalspension och visstidspension (RKR 2.1), upplysningar 
om pensionsmedel och pensionsförpliktelser (RKR 7.1 
och 17), redovisning av bidrag till infrastrukturella 
investeringar (RKR 6.2), materiella anläggningstillgångar 
och komponentavskrivning (RKR 11.4), avsättningar 
och ansvarsförbindelser (RKR 10.2), redovisning 
av hyres/leasingavtal (RKR 13.2), nedskrivningar 
(RKR 19), sammanställd redovisning (RKR 8.2) och 
balanskravsutredningen (Lag om kommunal redovisning 
4 kap 3a§.)

BEDÖMNINGAR

Förvaltningsberättelse
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på 
att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla 
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen 
om god ekonomisk hushållning ska utvärderas i delårsrapport 
och i årsredovisning. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell 
utveckling och ställning samt den ekonomiska redovisningen 
av verksamheten är i huvudsak god. Stadsrevisionen bedömer att 
förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av 
koncernen Borås Stads verksamhet, upplysning om ekonomi och 
ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling 
samt andra förhållanden av vikt. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2015 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. 

I årsredovisningen uttalas att utvecklingen mot målstyrning 
och ramanslag för nämnderna ökar kraven på kontroll i form av 
uppföljning, utvärdering och analys av verksamhetens resultat 
med avseende på måluppfyllelse, resursanvändning, prestationer 
och effekter. Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen 
inte fullt ut lever upp till dessa krav i årsredovisningen, framför 
allt inte när det gäller analysen av brister i måluppfyllelse.  

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. 

Stadsrevisionen konstaterade i föregående års granskning att 
målstyrningen var i ett utvecklingsskede, och att det förelåg 
otydligheter när det gällde indikatorernas målvärden. Dessa 
kunde inte fullt ut bedömas som Specifika, Mätbara, Accepterade, 
Realistiska, Tidssatta och Aktivitetsskapande (SMARTA), vilket 
medförde svårigheter att följa upp och ansvarspröva nämnder 
och Kommunstyrelse. Vidare konstaterades att Vision- och 
målområdesstyrning innebär en ny styrningslogik, och att denna 
förutsätter en vidareutveckling av realistiska och uppföljningsbara 
indikatorer/målvärden och en kvalitetssäkring av underliggande 
information. Stadsrevisionen noterade att otydligheten till 
en viss del även gällde uppdragen riktade till nämnder och 
Kommunstyrelse.
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I granskningen av årsredovisningen för 2015 konstateras 
att uppföljning och ansvarprövning fortsatt försvåras av 
att indikatorernas målvärden inte fullt ut är SMARTA - 
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och 
Aktivitetsskapande, och att otydligheten kring uppdragen till 
viss del kvarstår. 

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder 
inte har uppnått målvärdet för 37 av 52 indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt. För en indikator anges 
inget utfall. Av 70 uppdrag som Kommunfullmäktige givit 
nämnder och styrelsen har 42 inte genomförts.

Stadsrevisionen bedömer att måluppfyllelsen är bristfällig samt 
att analysen av orsakerna till att målvärdena inte nås och att 
uppdragen inte har genomförts är bristfällig.

När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller 
för 2015, vilket innebär att tidigare uppdrag inte tas med i 
ansvarsprövningen. Kommunstyrelsen har i uppföljningen av 
uppdragen föreslagit att 14 uppdrag som inte är genomförda ska 
avslutas. Fyra av dessa uppdrag anses ingå i det löpande arbetet. 
Stadrevisionen bedömer att detta sätt att hantera uppdragen 
medför en risk för att Kommunfullmäktiges budgetbeslut inte 
följs. 

Stadsrevisionen bedömer att den presenterade balanskravs-
utredningen, som anger ett balanskravsresultat för 2015 på 
133 mnkr, följer Lagen om kommunal redovisning 4 kap 3a § 
när det gäller struktur och innehåll.

Borås Stads äldreomsorgsverksamhet redovisar totalt ett 
negativt budgetutfall på 52,7 mnkr 2015. Statsbidrag på 10,7 
mnkr har erhållits. I likhet med redovisningen för 2014 anges i 
förvaltningsberättelsen ”strukturproblem” inom äldreomsorgen 
som orsak till underskottet. Den negativa utfallet har under 2015 
varit föremål för analys, men inga resultat av denna presenteras 
i årsredovisningen för 2015, vilket Stadsrevisionen bedömer 
som bristfälligt.  

Resultaträkning
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. 

I årets bokslut har nedskrivningar gjorts med totalt 4 mnkr, varav 
2 mnkr avser anläggningstillgångar (verksamhetsfastigheter) och 
2 mnkr finansiella tillgångar/ långfristig utlåning. Bedömningen 
är att nedskrivningarna är i enlighet med RKR 19. 
Enligt RKR 13.2 ska finansiella hyres-/leasingavtal redovisas 
i balansräkningen, och avskrivningar och räntekostnader ska 
redovisas i resultaträkningen. Förpliktelser att i framtiden betala 

leasingavgifter ska redovisas som skuld i balansräkningen. 
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 RKRs rekommendation 
(13.2) fullt ut.

Balansräkning
Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen i sammandrag 
redovisar stadens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder 
samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser 
tas upp inom linjen. 

Borås Stad har under ett antal år gjort extra avsättningar 
avseende pensioner intjänade före år 1997. För år 2015 görs 
ingen ytterligare avsättning, och den utgående avsättningen är 
328 mnkr. Denna avsättning utgör en del av den pensionsskuld 
som enligt Lagen om kommunal redovisning ska redovisas som 
ansvarsförbindelse (den s k blandmodellen). Blandmodellen har 
varit omdiskuterad, och det har blivit vanligt att kommuner gör 
extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer med vedertagen 
redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot 
gällande lagstiftning för kommunal redovisning. 

Nya avsättningar har gjorts under året uppgående till 4 mnkr (exkl 
avsättning för pensioner) vilka bedöms vara i överensstämmelse 
med RKR 10.2. 

Enligt RKR 10.2 avsättningar och ansvarsförbindelse ska 
upplysningar lämnas för varje avsättning. Årsredovisningen 
lämnar upplysningar för avsättningarna enligt första delen i 
RKR 10.2 (a – e), men inte enligt andra delen (a – c).

Enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, framgår det 
följande avseende komponentavskrivningar ”Förväntas skillnaden 
i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. 
Respektive komponent ska skrivas av separat.” Av praktiska 
skäl anser RKR att övergången till komponentavskrivning bör 
vara framåtriktad, varför bokfört värde vid senast föregående 
bokslut i normalfallet utgör utgångspunkten för fördelning på 
olika komponenter.

Stadsrevisionen noterar att Borås Stad har påbörjat ett arbete 
avseende komponentavskrivning, där komponentavskrivningar 
enligt K3 införts gällande nya objekt under det senaste året, men 
komponentavskrivningarna tillämpas inte fullt ut för äldre objekt. 
Detta är i enlighet med RKR:s rekommendationer gällande 
övergång till komponentavskrivning.
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Finansiell analys
Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar 
Borås Stads finansiering och investeringar under räkenskapsåret 
på ett rättvisande sätt.

Borås Stads övergripande f inansiella mål enligt 
Kommunfullmäktiges budget 2015 är att soliditeten ska uppgå till 
80 %, självfinansiering av tillgångsökningen ska uppgå till 80-100 
% och att samt att årets resultat ska vara 2-3  % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Stadsrevisionen konstaterar att det 
långsiktiga målet om soliditeten inte uppnås, men bedömer 
att målet om årets resultat ska vara 2-3  % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag uppnås tack vare realisationsvinster 
och återbetalning av AFA-pengar. Stadsrevisionen bedömer 
att målet om självfinansiering av tillgångsökningen uppnås. 

Sammanställd 
redovisning/
koncernredovisning
Bedömningen är att årets sammanställda redovisning har 
upprättats på ett korrekt sätt innebärande att interna poster 
har eliminerats. Underlaget till koncernredovisningen är 
tillfredsställande och konsolideringen har gjorts med sådan 
noggrannhet att redovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av koncernens resultat och ställning per balansdagen.

Stadsrevisionen vill framhålla vikten av att den finansiella 
informationen till Kommunfullmäktige med utgångspunkt 
från koncernredovisningen ger en rättvisande bild av Borås 
Stads riskexponering. Internbanken gör all upplåning för 
kommunkoncernen och eftersträvar att låna ut till kommunens 
bolag till marknadsmässig räntesats. Internbankens upplåning 
sker främst genom externupplåning som består av emissioner av 
certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansering 
hos Kommuninvest. 

Stadsrevisionen vill framhålla att Borås Stad som koncern har 
en betydande skuldsättning, och som ägare av de kommunala 
företagen är det givetvis ytterst Borås Stad som tar riskerna 
vid lånefinansiering av investeringar. Kommunens långfristiga 
skulder uppgår till 17 mnkr (11 mnkr 2014), medan koncernens 
långfristiga skulder uppgår till 5 331 mnkr (4 592 mnkr 2014). 

Kommunkoncernen har en soliditet, liksom föregående år, på 
39 % medan kommunen har en soliditet på 72,8  % exklusive 
internbanken. Koncernens långfristiga skulder kommer att öka 
väsentligt som en följd av de stora investeringar som förbereds.   

Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i 
årsredovisningen har utvecklats när det gäller den sammanställda 
redovisningen och koncerns resultat och finansiella ställning.  

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen ger en god information om godkänd 
utgift, förbrukade medel vid årets början och slut samt återstående 
medel.

Sammanfattande 
bedömning
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att Borås Stads 
årsredovisning är upprättad enligt God redovisningssed, Lagen 
om kommunal redovisning och RKR:s rekommendationer 
med undantag av RKR 10.2, RKR 13.2 och RKR 11.4 enligt 
nedanstående precisering. Resultat och ekonomisk ställning 
redovisas på ett rättvisande sätt. 

Stadsrevisionen bedömer att årsredovisningen följer de 
rekommendationer från RKR som vi särskilt har granskat 
för år 2015, med undantag för RKR 13.2 redovisning av 
finansiella hyres-/leasingavtalen, RKR 10.2 avsättningar och 
ansvarsförbindelse och RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. 
Finansiella hyres-/ leasingavtal ska enligt RKR 13.2 redovisas i 
balansräkningen, och inte i resultaträkningen som görs i Borås 
Stads årsredovisning. RKR 10.2 berör upplysningar som ska 
lämnas för varje avsättning. Årsredovisningen lämnar upplysningar 
för avsättningarna enligt första delen i RKR 10.2 (a – e), inte enligt 
andra delen (a – c). Uppdelningen på komponentavskrivningar 
genomförts på nya objekt men inte fullt ut på samtliga objekt 
enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. 

Stadsrevisionen konstaterar att det föreligger brister i 
måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer 
och i genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag till 
styrelsen/nämnderna. Stadrevisionen bedömer därtill att analysen 
av avvikelserna när det gäller indikatorer och uppdrag är bristfällig. 
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  Bedömning av delårsrapport januari-augusti 2015  

Bakgrund
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans 
och att budget och flerårsplan ska innehålla finansiella mål, 
samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas 
upp kontinuerligt, och det är Kommunstyrelsens ansvar att i 
delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen upprätta 
en delårsrapport där en årsprognos ska ingå. Rapporten bör 
ha samma struktur som en årsredovisning, d v s innehålla en 
förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning. I 
förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga 
händelser som inträffat under rapportperioden. En sammanställd 
redovisning (koncernredovisning) bör också finnas med enligt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Enligt bestämmelserna i Kommunallagen ska revisorerna bedöma 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
Kommunfullmäktige beslutat om. Ett viktigt underlag för 
revisorerna är Kommunstyrelsens analys i förvaltningsberättelsen. 
Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av 
en delårsrapport som på en årsredovisning. Vår bedömning 
baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning 
och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning 
av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Kommunstyrelsens delårsrapport och revisorernas bedömning 
ska behandlas av Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att 
ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning 
av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk 
hushållning kan säkerställas.

Beslutade mål
Revisorernas uppdrag är att bedöma om delårsrapportens 
ekonomiska resultat är förenligt med Kommunfullmäktiges 
beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet 
med fastställda mål.

Kommunfullmäktige fastställde i budget för 2015 följande 
finansiella mål för kommunen:

– Årets resultat ska uppgå till minst 2-3 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag

– Soliditeten ska ligga på ca 80 % (I tabell anges 68,5 %) 
– Självfinansieringen av tillgångsökningen ska vara 80-100 

% 

I Kommunfullmäktiges budget för år 2015 har målvärden 
formulerats för 52 indikatorer kopplade till 8 strategiska 

målområden som ingår i Borås Vision 2025. Kommunfullmäktige 
har därutöver formulerat 103 särskilda uppdrag till nämnderna 
enligt delårsrapporten. 

Bedömningar
Första revisorsgruppen konstaterar att Kommunfullmäktige 
utifrån god ekonomisk hushållning har fastställt dels finansiella 
mål, dels ett antal indikatorer med målvärden. 

Kommunstyrelsen har upprättat en sammanställd resultat- och 
balansräkning för hela kommunkoncernen inkluderande Borås 
Stad, de kommunala bolagen och kommunens andel i Sjuhärads 
kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

För hela kommunkoncernen redovisas ett resultat per 2015-08-
31 på +199 mkr (+348 mnkr för delåret 2014) efter finansnetto. 
Prognosen för helåret är + 207 mkr (+190 mnkr för delåret 
2014). Borås Stad redovisar ett resultat per augusti på + 65 
mkr (+179 mnkr för delåret 2014).  

Balans- och resultaträkningar är upprättade i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning. Två noter kopplade till verksamhetens 
intäkter och kostnader finns i resultaträkningen.

Det finansiella målet att resultatet bör uppgå till lägst 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås inte, och målet 
beräknas inte heller uppnås för helåret. 

När det gäller det finansiella målet soliditet anges i texten i 
budget för 2015 ett mål på ca 80 %, och i tabell ett soliditetsmål 
för år 2015 på 68,5 %. Utfallet anges inte i delårsrapporten. En 
beräkning med utgångspunkt från föreliggande balansräkning 
ger utfallet 39 % för kommunen och 40 % för koncernen 
(koncernens soliditet uppgick till 47 % i delårsrapporten för 
år 2014). 

För kommunen prognostiseras en självfinansieringsgrad för 
investeringarna på 76 % för 2015.  

Resultatet i nämndernas driftredovisning prognostiseras till -95 
mnkr för helåret 2015. Stadsdelsnämnderna prognostiserar ett 
resultat på -36,6 mnkr främst beroende på underskott inom 
äldreomsorgen. I likhet med bedömningen av Borås Stads 
årsredovisning för 2014, bedömer Första revisorsgruppen 
att det behövs en djupgående analys av vad de strukturella 
budgetobalanserna inom äldreomsorgen beror på. 

31 av 52 indikatorer avseende Kommunfullmäktiges mål har 
följts upp efter tertial två. En redovisning och uppföljning av 
Kommunfullmäktiges uppdrag görs också i delårsrapporten.  
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Fyra av totalt 31 målvärden för indikatorerna har uppnåtts efter 
tertial två. 17 av totalt 103 uppdrag bedöms som genomförda. 

Sammanfattningsvis bedömer Första revisorsgruppen att den 
av Kommunstyrelsen upprättade delårsrapporten uppfyller 
lagstiftarens formella krav och Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer avseende innehåll och utformning.  

Första revisorsgruppen konstaterar att Kommunfullmäktige 
behandlar delårsrapporten i november månad. Detta medför att 
tiden för att vidta eventuella åtgärder före årets slut blir mycket 
kort. Brorström, m fl framhåller att delårsrapporter som utarbetas 
per augusti månad - med behandling i Kommunfullmäktige i 
oktober – inte kan bidra till att förstärka styrningen. Risken är 
att dessa delårsrapporter endast uppfyller lagstiftarens formella 
krav, men inte dennes intentioner. [1]

Första revisorsgruppen bedömer att perioden för delårsrapporten 
och dess behandling (november) i Kommunfullmäktige ligger 
för sent för att kunna utgöra ett underlag för styrning. De 
brister i måluppfyllelse avseende såväl verksamhet, ekonomi 
som finansiering, som identifierats i denna rapport, kan vara 
svåra att åtgärda under 2015. 

Borås den 26 oktober 2015

FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc   Ingwer Kliche    Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund  Olle Hermansson    Lennart Krok

[1] Björn Brorström, Ola Eriksson, Anders Haglund. Kommunal 
redovisningslag – beskrivning och tolkning. 7 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2014 s 113



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.

    Stadsrevisionens årsberättelse 2015    
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Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse

Statsbidrag 0 0 0 0 0

Avgifter och övriga 
intäkter

950 819 675 543 -132

Summa intäkter 950 819 675 543 -132

Personal -4 119 -4 306 -4 660 -3 915 745

Lokaler -278 -277 -276 -286 -10

Övrigt -949 -837 -839 -818 21

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader -5 346 -5 420 -5 775 -5 019 756

Buffert (endast i budget)

Nettokostnad -4 396 -4 601 -5 100 -4 476 624

Kommunbidrag 4 200 4 300 4 350 4 350 0

Resultat efter kom-
munbidrag

-196 -301 -750 -126 624

Godkänt ianspråk-
taget ackumulerat 
resultat

600 600 750 750 0

Resultat jfr med till-
gängliga medel

404 299 0 624 624

Ackumulerat resultat 2 058 1 757 1 007 1 631 624
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Resultatanalys
Intäkterna är lägre än budgeterat på grund av överflyttning 
av PUL-ombud till annan förvaltning under delar av året. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på 
senarelagda rekryteringar och överflyttning av PUL-ombud 
från maj månad.

Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse

Revision -4 396 -4 601 -5 100 -4 476 -624

Summa -4 396 -4 601 -5 100 -4 476 -624
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Verksamhetsanalys
Organisation
De 12 förtroendevalda revisorerna är uppdelade i två grupper 
med olika revisionsområden. Revisorerna har bevakningsansvar 
för specif ika nämnder. För varje revisorsgrupp utser 
Kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande, ur den 
gruppen utses även lekmannarevisorer för de kommunala 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 nämnduppgifter, medan 
revisorsgrupperna hanterar granskningsfrågorna.
Personalstyrkan vid revisionskontoret har under större delen av 
året uppgått till fem personer. Revisionskontorets personal utgörs 
av tre män och två kvinnor. Delar av året har PUL-ombudet 
för Borås Stad varit placerat vid revisionskontoret, men därefter 
överflyttats till annan förvaltning. 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 uppställda 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 Kommun-
fullmäktige, 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

Verksamhetsutveckling, samverkan och kvalitets-
säkring
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 tjänstemännen på Revisionskontoret 
deltar regelbundet i utbildningar och seminarier.
Revisionskontorets personal samarbetar med kontoren inom 
Starevnätverket när det gäller verksamhetsutveckling och 
kompetensutveckling. Yrkesrevisorerna är också medlemmar 
i Skyrev (Sveriges Kommunala yrkesrevisorer) och tre av 
kontorets fem yrkesrevisorer är av Skyrev certifierade kommunala 
yrkesrevisorer.
Stadsrevisionen i Borås samverkar med revisorerna i Västra 
Götalandsregionen och med Stadsrevisionen i Göteborg. 
Stadsrevisionen i Borås genomförde under år 2015 en 
samgranskning med revisorerna i Västra Götalandsregionen. 
De tre revisionskontoren har regelbunden gemensam 
kompetensutveckling och nätverksaktiviteter.

Revision av Stadsrevisionen
För att stärka den interna kontrollen sker samverkan mellan 
revisionen i Sörmlands läns Landsting, Kommunrevisionen 
i Norrköping och Borås Stadsrevision. Ett led i detta arbete 
är att respektive revision reviderar en annan revision och blir 
reviderad. Borås Stadsrevision granskas av Kommunrevisionen i 
Norrköping, och Borås Stadsrevision granskar i sin tur revisionen 
vid Sörmlands läns landsting.
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stadsrevisionen
besöksadress Sturegatan 42  postadress 501 80 Borås

telefon 033-35 71 54  fax 033-35 71 57  e-post revisionskontoret@boras.se
internet boras.se/revisionskontoret


