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Årsrapport 2021

Boris Preijde    Andreas Ekelund

Ordförande    Revisionschef

Inledning
Denna årsrapport är det sammanfattade dokumentet över Stadsrevisionens granskning av 2021 års 
verksamhet i Borås Stad. Revisionen har genomförts av Första och Andra revisorsgrupperna och av 
lekmannarevisorerna med sakkunnigt biträde från Revisionskontoret. Upphandlade konsulter har 
använts i viss utsträckning. Granskningen har utförts i enlighet med lagstiftning, God Revisionssed, 
revisionsreglemente, upprättade revisionsplaner och granskningsplaner. Granskningar som resul
terat i separata rapporter har avrapporterats löpande under året till berörda nämnder/styrelser och 
Kommunfullmäktige. 

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

Enskilda revisionsrapporter kan laddas ner från Stadsrevisionens hemsida eller nås via länk i års
rapportens digitala version

STADSREVISIONEN



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

Stadsrevisionens granskning tar sin utgångspunkt 
i en årlig risk och väsentlighetsanalys. Med ana
lysen som grund formulerar Första och Andra 
revisors grupperna revisionsplaner för revisionsåret. 
Revisionsplanerna är styrande för granskningsin
satserna, men oförutsedda händelser kan föranleda 
specifika granskningsinsatser och anpassning av 
planerna. 

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

Revisorsgruppernas granskning
Nämndernas verksamhet, ekonomiska resultat 
och interna kontroll granskas löpande under revi
sionsåret. Efter avslutat verksamhetsår genom
för Stadsrevisionen en översiktlig granskning av 
Kommunstyrelsens och nämndernas årsredovis
ningar. Stadsrevisionen granskar även Borås Stads 
årsredovisning. Från och med år 2014 innefattar 
Kommunfullmäktiges budget vision 2025 och de 
strategiska målområdenas indikatorer med mål
värden. 

Stadsrevisionens granskning bygger på avvikelser, 
dvs för bedömningarna granskas i vilka avseenden 
verksamheten i nämnder och Kommunstyrelse 
inte har skötts på ett ändamålsenligt och eko
nomiskt tillfredsställande sätt, om man inte har 
uppnått målvärden, respektive om uppdrag inte 
har genomförts. 

Vi bedömer Kommunfullmäktiges indikatorer 
målsättningen i linje med formuleringen som 
angavs i Borås Stads budget 2021. Där anges om 

respektive indikator ska öka eller minska. En 
indikator som inte ökat eller minskat i enlighet 
med Kommunfullmäktiges budgetbeslut bedöms 
som ej uppnått. Ett inte fullt ut genomfört upp
drag bedöms som ej genomfört. Nämnderna och 
Kommunstyrelsen redovisar i flera fall att ett upp
drag till en del är genomfört. Detta är ur revisionell 
synvinkel svårhanterlig information när bedöm
ningarna av delvis uppnådda mål och uppdrag inte 
alltid är belagda och det inte går att avgöra hur 
trovärdig informationen/bedömningen är.

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

Stadsrevisionen redovisar granskningsresultat från 
fördjupade granskningar i revisionsrapporter och 
kortrapporter. Längre revisionsrapporter samman
fattas 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 revisorer
nas bedömningar och datum för förväntat 
svar 

• Revisionsrapporter, kortrapporter och 
rapportsammandrag sänds till Kommun
fullmäktiges presidium 

• Rapportsammandrag och kortrapporter 
distribueras till Kommunfullmäktiges 
ledamöter

• En sammanfattande revisionsredogörelse 
med revisionsberättelse tillställs samtliga 
nämnder och Kommunstyrelsen

• All granskning som har genomförts under 
året sammanfattas i Stadsrevisionens 
årsrapport. Till årsrapporten billäggs 
revisionsredogörelser och granskningsrap
porter för lekmannarevisionen

• Revisionsrapporter, rapportsammandrag, 
kortrapporter och årsrapporten public
eras på Stadsrevisionens hemsida, liksom 
inkomna svar från nämnder och styrelser



6

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Lekmannarevisorernas granskning
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 till
fredsställande sätt samt om den interna kontrollen 
är tillräcklig. Granskningen av nämnder/förvalt
ningar och styrelser/bolag har därför i grunden 
samma utgångspunkt med den skillnaden att lek
mannarevisorernas granskning inte ligger till grund 
för ansvarsprövning. Lekmannarevisorerna redovi
sar sin granskning i en granskningsredogörelse och 
i förekommande fall i separata revisionsrapporter 
för fördjupade granskningar. Redogörelser och rap
porter tillställs styrelsen för respektive bolag, och 
lekmannarevisorn upprättar en granskningsrapport 
som biläggs bolagets årsredovisning. 

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

Bolagsstämman för Viskaforshem AB skulle 
genomförts 30 mars 2022. Stämman har dock 
blivit framflyttad och ännu inte genomförts. För
hållandena innebär att granskning av 2021 års 
verksamhet i bolaget fortfarande pågår och att 
lekmannarevisorn i Viskaforshem AB ännu inte 
kunnat färdigställa sin granskningsrapport för 
2021. Av dessa skäl ingår inte Viskaforshem AB i 
årsrapporten för 2021.

Nämndbesök
Stadsrevisionen är angelägen om att informera 
om revisionens uppgifter och roll och att upprätt
hålla en bra dialog med nämnder och styrelser för 
att få till stånd förbättringar med utgångspunkt 
från iakttagelserna. Revisorsgrupperna genomför 
nämndbesök vid samtliga nämnder under man
datperioden. 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 
samtliga nämndpresidier och Kommunstyrelsens 
presidium besökts under 2021. I mötena har 
bevakningsansvariga förtroendevalda reviso
rer, nämndernas/Kommunstyrelsens presidier, 

bevakningsansvariga yrkesrevisorer och berörda 
förvaltningstjänstemän deltagit. Avsikten är att 
vidmakthålla en god dialog med nämnderna/
Kommunstyrelsen och att stämma av gransk
ningsresultat i den grundläggande granskningen.   

Styrelsebesök
I likhet med förhållandena för nämnderna har 
lekmannarevisorerna uttalat att bolagsstyrelserna 
ska besökas en gång per mandatperiod. Syftet med 
styrelsebesöken är likartat med nämndbesöken. 
Styrelseledamöterna informeras om revisorernas 
roll och om styrelseledamöternas ansvar, och revi
sorerna har en dialog med styrelseledamöterna. 

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

Kommunfullmäktiges presidium
Revisorskollegiets presidium har regelbundna 
möten med Kommunfullmäktiges presidium för 
avrapportering av granskning, revisionsplanering 
och för Stadsrevisionens budgetberedning. Under 
år 2021 har två möten genomförts.

Sammanfattning av  
granskningen
I denna årsrapport redovisas en samlad bild av 
2021 års granskning. Revisorernas bedömningar 
och genomförda granskningar redovisas  kortfattat 
för Första och Andra revisorsgrupperna och lek
mannarevisorerna. För ytterligare information 
hänvisas till de granskningsredogörelser som 
tagits fram för samtliga nämnder och bolag. Större 
granskningar redovisas även i särskilda revisions
rapporter. Alla granskningsredogörelser och revi
sionsrapporter finns att läsa på Stadsrevisionens 
hemsida som du hittar här. 

I årsrapporten tillgängliggörs alla gransknings
redogörelser och revisionsrapporter genom länkar. 
På detta sätt är all den granskning som genomförts 
under året tillgänglig genom årsrapporten i dess 
digitala form. 

 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/stadsrevisionen/stadsrevisionensrapporter/revisionsrapporter2021.4.4c5d182417f449f7db12ea31.html
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fakta
Revisionsrapporter som avser granskning av 2021 års verksamhet:

2021-09-13 Granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad 

2021-11-01 Granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin

2021-11-08 Granskning av Borås Stads delårsrapport 2021

2022-01-24 Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad

2022-02-07 Granskning av samordnad varudistribution

2022-02-28 Borås Stads arbete med barnkonventionen 

2022-02-28 Ärendeberedning i de kommunala bolagen i Borås Stad 

2022-02-28 Granskning av elevdokumentation i Gymnasie- och  
  vuxenut bildningsnämnden

2022-04-19 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2021

Alla rapporterna i sin helhet finner du genom  
att klicka på länkarna här ovan eller gå in på  

boras.se/stadsrevisionen

https://www.boras.se/download/18.7a676c2d17bbf5e582672d44/1631619452293/Rapport%20Borås%20Stad%20-%20Granskning%20av%20lokalförsörjningsprocessen.pdf
https://www.boras.se/download/18.47a63afb17cdf6bc940272e4/1636056319534/Decentraliserad%20krisorganisering_Borås%20Stads%20hantering%20av%20pandemin_U-rapport_nr_107.pdf
https://www.boras.se/download/18.385a44c917cdfc2502fc1e64/1636968129597/Rapport%20Granskning%20av%20BS%20delårsrapport%202021.pdf
https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Borås%20Stad.pdf
https://www.boras.se/download/18.e72553c17ee2fde4a458f/1644503587181/Rapport%20Samordnad%20varudistribution.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db1108cc/1646380751195/Granskning%20av%20barnkonventionen%20Borås%20stad%202021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db1277e3/1646733960708/Rapport%20-%20Ärendeberedning%20i%20Borås%20Stads%20bolag.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db128dc4/1646751136445/Rapport%20-%20Elevdokumentation%20i%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db128dc4/1646751136445/Rapport%20-%20Elevdokumentation%20i%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39d72/1650612997001/Rapport%20Granskning%20av%20Borås%20Stads%20årsredovisning%202021.pdf
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Tillräcklig Granskningen visar inga avvikelser i den interna 
kontrollen

Tillräcklig men med identifierade 
utvecklingsområden

Granskningen visar mindre avvikelser i den 
interna kontrollen

Inte helt tillräcklig Granskningen visar avvikelser i den interna 
kontrollen

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

Intern kontroll
Revisorerna prövar årligen om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna och 
 bolagen är tillräcklig. 

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

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

• Verksamheten lever upp till ställda mål 
och är kostnadseffektiv.

• Informationen om verksamheten  
och om den finansiella rapporteringen  
är ändamålsenlig, tillförlitlig och  
tillräcklig.

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

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

Granskningen tar bl.a. sin utgångspunkt i följ
ande från Borås Stads regler för intern kontroll: 

• Nämnden/Styrelsen ska anta egna regler 
och anvisningar för intern kontroll. 

• Nämnden/Styrelsen har genomfört en 
egen riskanalys. 

• Riskanalysen har identifierat och  
värderat risker avseende såväl verk
samhets som ekonomiska processer. 

• Riskanalysen ligger till grund för nämn
dens/styrelsens plan för intern kontroll 
för året. 

• Nämnden/Styrelsen har genomfört 
samtliga kontrollmoment och gjort en 
uppföljning av den interna kontrollen. 

• Nämndens/Styrelsens uppföljning av den 
interna kontrollen innehåller analyser 
och åtgärder. 
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Årsrapport 2021

Tillräcklig Granskningen visar inga avvikelser i den interna 
kontrollen

Tillräcklig men med identifierade 
utvecklingsområden

Granskningen visar mindre avvikelser i den 
interna kontrollen

Inte helt tillräcklig Granskningen visar avvikelser i den interna 
kontrollen

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

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

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

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

• Organisation och ansvar för den interna 
kontrollen är tydliga och kända.

•  Det finns riktlinjer och rutiner som är 
aktuella och tillämpas.  

• Åtgärder vidtas med anledning av  
riskanalys och kontroller.

• De anställda har kunskap om och  
förståelse för den interna kontrollen.

• De förtroendevalda är delaktiga i  
arbetet. 

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

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



FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden 

Valnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden

Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden

ANDRA REVISORSGRUPPEN

Kulturnämnden

Gymnasie- och vuxen-
utbildningnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Arbetslivsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Individ- och familje-
omsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden

REVISIONSBERÄTTELSER 
för Kommunstyrelsen och Borås Stads nämnder

Alla rapporterna i sin helhet finner du genom  
att klicka på länkarna här ovan eller gå in på  

boras.se/stadsrevisionen

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39352/1650611010787/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Kommunstyrelsen.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39353/1650611010823/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Krisledningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935b/1650611011075/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Valnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39355/1650611010879/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Lokalförsörjningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39358/1650611010973/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Servicenämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934d/1650611010617/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Fritids-%20och%20folkhälsonämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39357/1650611010942/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Samhällsbyggnadsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935a/1650611011041/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Tekniska%20nämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39356/1650611010913/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Miljö-och%20konsumentnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39354/1650611010851/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Kulturnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39350/1650611010713/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39350/1650611010713/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39359/1650611011007/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Sociala%20omsorgsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935d/1650611011129/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Överförmyndarnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934c/1650611010579/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Arbetslivsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934e/1650611010651/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Förskolenämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934f/1650611010680/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Grundskolenämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39351/1650611010752/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Individ-%20och%20familjeomsorgsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39351/1650611010752/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Individ-%20och%20familjeomsorgsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935c/1650611011101/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Vård-%20och%20äldrenämnden.pdf
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2021
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Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller Kommunstyrelsens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att målen för två av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nio av Kommunfullmäktiges tolv uppdrag till Kommunstyrelsen är inte genomförda. Vi bedömer 
att Kommunstyrelsens genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag är bristfällig.

Vår bedömning är att det på övergripande nivå finns en väletablerad struktur för hur lokal 
försörjningsprocessen ska bedrivas i staden. Vi bedömer samtidigt att processen i väsentliga delar 
behöver förtydligas och formaliseras i syfte att skapa likriktighet, förutsägbarhet och en mer ända
målsenlig lokalförsörjningsprocess. 

Vår bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten när det gäller Borås Stads hantering av 
coronapandemin att Borås Stads arbete avseende organisering, styrning och ledning i huvudsak har 
varit ändamålsenligt. 

Kommunstyrelsens hantering av de centralt tillkommande kostnaderna är enligt vår bedömning 
inte ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet med de 
reglementen som gäller för styrelsen. Vår bedömning är även att Kommunstyrelsens uppsikt över 
området inte är tillräcklig.

Den samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel i Borås Stad kan inte bedömas som 
ändamålsenlig och effektiv. Enligt vår bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med 
berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varu 
distributionen i Borås Stad. 

Vi bedömer att Kommunstyrelsen i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen.

När det gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning är vår bedömning att de brister som konstaterades 
2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att Kommunstyrelsens beredning av ärenden även fortsatt 
inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Vår sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen, rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning samt God redovisningssed. Resultat, ekonomisk ställning och räkenska
per redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt. I årsredovisningen saknas 
verksamhetsmål i koncernperspektivet.
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När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Kommunfullmäktiges 
uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. Förvaltningsberättelsens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning ska innehålla en sammanhållen utvärdering gällande verksamhetsmål och 
uppdrag för både kommunkoncernen och kommunen, vilket saknas.

Vi bedömer att Kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en buffert i enlighet med instruktioner i 
Kommunfullmäktiges budget och redovisa avdelningarnas ekonomiska resultat. Kommunstyrelsens genom-
förande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms som bristfällig. Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig med utvecklingsområden. Riskanalysen bör framöver ta sin utgångspunkt i all den verksamhet 
som Kommunstyrelsen bedriver. Kontrollmomenten i planen för intern kontroll bör ha relevans för den 
beslutade riskbilden.

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220419

Bill Johansson  NilsGunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande  

BoLennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg   
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Krisledningsnämnden  
år 2021

Vi har granskat Krisledningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfatt
ning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår  
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Krisledningsnämnden har inga indikatorer eller några uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige 
för 2021.

Krisledningsnämnden har under 2021 inte upprättat någon redovisning till Kommunfullmäktige 
så som reglementet föreskriver. Vi kan konstatera att Krisledningsnämnden under 2021 inte följt de 
anvisningar som finns i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad när det gäller uppföljning, återredovisning och rapportering.

Vi bedömer att verksamheten inte sköts på ett helt ändamålsenligt sätt. Ur ekonomisk synpunkt bedöms 
verksamheten skötas på ett tillfredsställande sätt. Krisledningsnämnden behöver säkerställa en ändamål-
senlig redovisning till Kommunfullmäktige och följsamhet till de reglementen som gäller för nämnden. Den 
interna kontrollen bedöms som otillräcklig med hänvisning till att nämnden inte följt Borås Stads regler 
för intern kontroll.

Vi tillstyrker att Krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220419

Bill Johansson  NilsGunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

BoLennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

14

Revisionsberättelse för Valnämnden år 2021

Vi har granskat Valnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 430 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 

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

Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220307

Bill Johansson   NilsGunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

BoLennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Lokalförsörjningsnämnden 
år 2021

Vi har granskat Lokalförsörjningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget. Vi bedömer att godtagbara 
förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 

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

Vi bedömer gällande granskning av lokalförsörjningsprocessen att internhyressystemet säkerställer 
finansieringen av fastighetsförvaltningen i förhållande till kapitalkostnader, drift och underhåll för den 
del av beståndet som är uthyrt. Lokalförsörjningsnämnden behöver dock tydliggöra förutsättningarna 
för omklassificering av lokaler och när åtgärder bedöms vara standardhöjande.

Vår bedömning är att Lokalförsörjningsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt 
arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Vi bedömer att Lokalförsörjningsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220321

Bill Johansson   NilsGunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

BoLennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2021

Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

Servicekontorets bokförda resultat för 2021 uppgår till 4 328 tkr. Nämnden har, i enlighet med 
beslut i Kommunfullmäktiges budget, ett resultatkrav på 7 000 tkr.  Det bokförda resultatet ger 
ett underskott på 2 672 tkr. Nämnden redogör inte för anledningen till att man inte når Kommun
fullmäktiges resultatkrav. 

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att målvär
det för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 

Vår bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt tillkommande kostnaderna till 
största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet med de 
reglementen som gäller för nämnden.

Vi bedömer att Servicenämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen.    

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

Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220307

Bill Johansson   NilsGunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

BoLennart Bäcklund  Fredrik Brandberg 
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Fritids- och  
folkhälsonämnden år 2021

Vi har granskat Fritids och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Vi noterar att nämnden uppvisar ett betydande ekonomiskt underskott för 2021. Vi noterar samtidigt 
att nämnden anger förklaringar till förhållandena som vi bedömer som godtagbara.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för samtliga tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt är uppnådda. Av 
Kommunfullmäktiges fyra uppdrag till nämnden är ett inte genomfört. 

Vi bedömer att Fritids och folkhälsonämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt 
arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Vi bedömer att Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. Den 
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Fritids och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220307

Bill Johansson   NilsGunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

BoLennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsnämnden 
år 2021

Vi har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

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

Vår bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens hantering av centralt tillkommande kostnader inte 
är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen 
som gäller för nämnden.

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete 
som uppfyller barnkonventionen.   

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.  

Vi tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220321

Bill Johansson   NilsGunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

BoLennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Tekniska nämnden år 2021

Vi har granskat Tekniska nämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

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

Vi bedömer att Tekniska nämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen.  

Vi bedömer att Tekniska nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220307

Bill Johansson   NilsGunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

BoLennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Miljö- och 
konsumentnämnden år 2021

Vi har granskat Miljö och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget. Vi bedömer att godtagbara 
förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen.

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

Vi bedömer att Miljö och konsumentnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt 
arbete som uppfyller barnkonventionen.

Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Miljöoch konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220321

Bill Johansson  NilsGunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande

BoLennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg 

 



21

Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kulturnämnden år 2021

Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

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

Vi bedömer att Kulturnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen.    

Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.  

Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220411

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Tuula Järvinen
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden år 2021

Vi har granskat Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden verksamhet och årsredovisning 2021. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål
värdena för fem av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Vi kon
staterar att måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Stadsrevisionen 
noterar att konsekvenser av coronaviruset för Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden har varit 
omfattande.

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja 
Kommunstyrelsens arbete med att genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den 
samordnade varudistributionen i Borås Stad.

Vi bedömer att Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ända
målsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220328

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande  

   Jürgen Urbas    Tuula Järvinen
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden  
år 2021

Vi har granskat Sociala omsorgsnämnden verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

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

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete 
som uppfyller barnkonventionen.

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur  ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220328

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande  

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Tuula Järvinen  
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden  
år 2021

Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
Kommunfullmäktige inte angett några indikatorer eller uppdrag till nämnden för 2021.

Stadsrevisionen bedömer att Överförmyndanämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamål
senligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Vi bedömer att Överförmyndarnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220328

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2021

Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget. Vi bedömer att godtagbara 
förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. När det gäller nämndens följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att målvärdena för tre av de fem indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda.

Vi bedömer att Arbetslivsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen. 

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

Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220314

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande 

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Tuula Järvinen
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Förskolenämnden år 2021

Vi har granskat Förskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

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

Förskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete med 
att genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributionen i 
Borås Stad.

Vi bedömer att Förskolenämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen.

Vi bedömer att Förskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220411

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande  

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Tuula Järvinen  



27

Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Grundskolenämnden år 2021

Vi har granskat Grundskolenämnden verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

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

Vår bedömning är att Grundskolenämndens hantering av de centralt tillkommande kostnaderna delvis 
är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen 
som gäller för nämnden.

Grundskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete 
med att genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributio
nen i Borås Stad.

Vi bedömer att Grundskolenämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen.

Vi bedömer att Grundskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Grundskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220411

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande  

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Tuula Järvinen  
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden år 2021

Vi har granskat Individ och familjeomsorgsnämnden verksamhet och årsredovisning 2021. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget. Vi bedömer att godtag
bara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen.

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

Vi bedömer att Individ och familjeomsorgsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamål
senligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig 
med identifierat utvecklingsområde. Nämnden behöver säkerställa att samtliga kontrollmoment genomförs 
enligt plan.

Vi tillstyrker att Individ och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220314

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande  

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Tuula Järvinen  
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Årsrapport 2021

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Vård- och äldrenämnden  
år 2021

Vi har granskat Vård och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål
värdena för fem av de åtta indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nämnden har avseende 2021 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, varav ett 
inte är genomfört.

Vård och äldrenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete 
med att genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributio
nen i Borås Stad. 

Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Vård och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 20220314

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Tuula Järvinen 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Granskningsrapporter 
för Borås Stads Bolag

Borås Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Akademiplatsen AB

Borås Elnät AB

Borås Djurpark  & Camping AB

Industribyggnader i Borås AB

Eolus6 AB

Kv. Strömsdal 3 AB

Borås kommuns Parkerings AB

BoråsBorås TME AB

Inkubatorn i Borås AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

AB Toarpshus

Alla rapporterna i sin helhet finner du genom  
att klicka på länkarna här ovan eller gå in på  

boras.se/stadsrevisionen

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb5/1646836261632/Granskningsrapport%20StadshusAB_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebaf/1646836261382/Granskningsrapport%20BEMAB_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebae/1646836261356/Granskningsrapport%20Akademiplatsen_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb9/1646836261761/Granskningsrapport_ELNÄT_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb8/1646836261730/Granskningsrapport_Djurparken_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebba/1646836261828/Granskningsrapport_IBAB_Kv%20Stömsdal_E6_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebba/1646836261828/Granskningsrapport_IBAB_Kv%20Stömsdal_E6_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebba/1646836261828/Granskningsrapport_IBAB_Kv%20Stömsdal_E6_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb3/1646836261568/Granskningsrapport%20Parkeringsbolaget_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb0/1646836261444/Granskningsrapport%20BsBs_TME_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb2/1646836261498/Granskningsrapport%20Inkubatorn_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebad/1646836261323/Granskningsrapport%20AB%20Bostäder_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb1/1646836261469/Granskningsrapport%20FRIBO_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb4/1646836261595/Granskningsrapport%20Sandhultsbostäder%202021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb7/1646836261702/Granskningsrapport%20Viskaforshem%202021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb6/1646836261669/Granskningsrapport%20Toarphus%202021.pdf
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Granskningsrapporter 2021

Granskningsrapport för år 2021

Vi – NilsGunnar Blanc och Ingwer Kliche  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekman
narevisorer i Borås Stadshus AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

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

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 2021. 

BORÅS 20220309

NilsGunnar Blanc  Ingwer Kliche

Till årsstämman i Borås Stadshus AB
 Organisationsnummer 556547-5646
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Granskningsrapport för år 2021

Vi  Ingwer Kliche och Boris Preijde  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmanna
revisorer i Borås Energi och Miljö AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021.

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

Borås Energi och Miljö AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten 
som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges avkastningskrav 
eller finansiella mål om soliditet. Bolaget uppnår däremot Kommunfullmäktiges utdelningskrav.

Vi bedömer att Borås Energi och Miljö AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi noterar att styrelsen under 2021 genomfört ett 
omfattande arbete med att utveckla bolagets interna styrning och kontroll. Den interna kontrollen 
bedöms som tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö AB 2021. 

BORÅS 20220222

Ingwer Kliche   Boris Preijde

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590
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Granskningsrapporter 2021

Granskningsrapport för år 2021

Jag – Bill Johansson  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Akademiplatsen 
AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

Jag bedömer att Akademiplatsen AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Akademiplatsen AB 2021. 

BORÅS 20220221

Bill Johansson

Till årsstämman i Akademiplatsen AB
Organisationsnummer 556565-1493



Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

34

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Granskningsrapport för år 2021

Vi – Thomas Gustafsson och Jürgen Urbas av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekman
narevisorer i Borås Elnät AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2021.

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

Vi bedömer att Borås Elnät AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett utvecklingsområde. Den 
interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Elnät AB 2021. 

BORÅS 20220222

Thomas Gustafsson    Jürgen Urbas

Till årsstämman i Borås Elnät AB
Organisationsnummer 556527-5582
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Granskningsrapporter 2021

Granskningsrapport för år 2021

Jag – Bengt Sandell  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås 
Djurpark & Camping AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

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

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Djurpark & Camping AB 
2021. 

BORÅS 20220222

Bengt Sandell 

Till årsstämman i Borås Djurpark & Camping AB
Organisationsnummer 556073-0359
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Granskningsrapport för år 2021

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås AB
Organisationsnummer 556080-0087

Jag – Bill Johansson  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Industri¬byggnader i Borås AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021.

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

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utveck-
lingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. 
Jag noterar att bolaget utvecklat den interna kontrollen och att förhållandena åtgärdats till 2022. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB 
(IBAB) och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB 2021.

BORÅS 20220228

Bill Johansson
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Granskningsrapporter 2021

Granskningsrapport för år 2021

Till årsstämman i Eolus 6 AB
Organisationsnummer 559009-9965

Jag – Bill Johansson  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Eolus 6 AB  har 
granskat bolagets verksamhet under år 2021.

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

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utvecklingsområde. Den 
interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. Jag noterar att bolaget 
utvecklat den interna kontrollen och att förhållandena åtgärdats till 2022. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB 2021.

BORÅS 20220228

Bill Johansson
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Granskningsrapport för år 2021

Jag – Bill Johansson  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Kv. Strömsdal 
3 AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021.

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

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utvecklingsområde. Den 
interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. Jag noterar att bolaget 
utvecklat den interna kontrollen och att förhållandena åtgärdats till 2022. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB 2021.

BORÅS 20220228

Bill Johansson

Till årsstämman i Kv. Strömsdal 3 AB
Organisationsnummer 556043-2246
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Granskningsrapporter 2021

Granskningsrapport för år 2021

Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB
Organisationsnummer 556062-1640 

Jag – Lennart Gabre  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås kommuns 
Parkerings AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

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

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 2021. 

BORÅS 20220221

Lennart Gabre 



Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

40

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Granskningsrapport för år 2021

Till årsstämman i BoråsBorås TME AB
Organisationsnummer 556784-7719

Jag – Thomas Gustafsson  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i BoråsBorås 
TME AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

Jag bedömer att BoråsBorås TME AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BoråsBorås TME AB 2021. 

BORÅS 20220221

Thomas Gustafsson
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Granskningsrapport för år 2021

Jag – Bengt Sandell  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Inkubatorn 
AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

Jag bedömer att Inkubatorns AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn AB 2021. 

BORÅS 20220221

Bengt Sandell

Till årsstämman i Inkubatorn AB
Organisationsnummer 556685-7362



Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

42

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Granskningsrapport för år 2021

Vi – NilsGunnar Blanc och Thomas Gustafsson  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda 
lekmannarevisorer i AB Bostäder i Borås  har granskat bolagets verksamhet under år 2021.  

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

Vi bedömer att AB Bostäder i Borås verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Bostäder i Borås 2021. 

BORÅS 20220228

NilsGunnar Blanc  Thomas Gustafsson

Till årsstämman i AB Bostäder i Borås
Organisationsnummer 556024-8782
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Granskningsrapport för år 2021

Till årsstämman i Fristadbostäder AB
Organisationsnummer 556516-3119

Jag – Lena Brännmar  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Fristadbostäder 
AB  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

Jag bedömer att Fristadbostäder AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Fristadbostäder AB 2021. 

BORÅS 20220301

Lena Brännmar
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Granskningsrapport för år 2021

Jag – BoLennart Bäcklund  av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Sandhultsbostäder  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

Jag bedömer att AB Sandhultsbostäders verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. Den interna 
kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför riskanalys och antar plan för intern kontroll i enlighet 
med Borås Stads Regler för intern kontroll. Det noteras att förhållandena åtgärdats inför 2022.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Sandhultsbostäder 2021. 

BORÅS 20220301

BoLennart Bäcklund

Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
Organisationsnummer 556236-8133
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Granskningsrapport för år 2021

Till årsstämman i AB Toarphus
Organisationsnummer 556012-3233

Jag – BoLennart Bäcklund av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Toarphus  har granskat bolagets verksamhet under år 2021. 

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

Jag bedömer att AB Toarphus verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. Den interna kontrollen bör 
utvecklas genom att styrelsen genomför riskanalys och antar plan för intern kontroll i enlighet med Borås 
Stads Regler för intern kontroll. Det noteras att förhållandena åtgärdats inför 2022.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Toarphus 2021. 

BORÅS 20220301

BoLennart Bäcklund
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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. Granskning genomförs i enlighet med God revisionssed (SKR) och 
redovisar avvikelser och väsentliga händelser för revisionsåret. Därutöver genomförs fördjupningar 
baserade på risk och väsentlighetsanalysen. Fördjupningarna kan vara specifika bevakningsområden 
eller fördjupade granskningar som redovisas i separata rapporter.    

I det nedanstående ges en sammanfattning av iakttagelserna från 2021 års granskning. En mer utförlig 
redovisning av granskningsresultatet återfinns i granskningsredogörelser som tillställs styrelserna för 
respektive bolag. I årsrapporten återfinns granskningsrapporter för varje bolag. Granskningsrapporterna 
bygger på granskningsresultat som presenteras i granskningsredogörelserna. Lekmannarevisorerna 
informerar Kommunfullmäktige om förhållanden i bolagen, men har inte till uppgift att ansvarspröva. 
Ansvarsprövningen genomförs av den auktoriserade revisorn som avlämnar en revisionsberättelse.

I lekmannarevisionens grundläggande del granskas bolagen på områdena styrning och ledning, ända
målsenlighet, ekonomi och intern kontroll. I 2021 års granskning noteras avvikelser, iakttagelser och 
väsentliga händelser enligt nedanstående.

Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernens resultat för 2021 är ca 102 mnkr (budget 2021 53,6 mnkr) efter finansiella 
poster. Koncernens resultat 2021 har negativa avvikelser inom Borås kommuns Parkerings AB och 
Akademiplatsen AB. Koncernens resultat var föregående år ca 80 mnkr efter finansiella poster. Under 
2021 har soliditeten för koncernen ökat till 12,3 %.

Sammantaget visar bolagen i Stadshuskoncernen inkl. moderbolaget följande ekonomiska utfall för 
2021.

Bolag Resultat efter finansiella 
poster 2021, mnkr 

Erhållet (+) eller lämnat (-) 
koncernbidrag 2021, mnkr

Borås Stadshus AB  
- moderbolaget -2,9 2,9

Borås Energi och Miljö AB 58,6 -10,0

Borås Elnät AB 67,8 -35,3

Borås kommuns Parkerings AB 6,8 0,0

IBAB - koncernen 21,4 -8,0

Borås Djurpark & Camping AB -1,9 2,1

BoråsBorås TME AB -17,1 17,1

Akademiplatsen AB -28,9 28,9

Inkubatorn i Borås AB -2,3 2,3
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LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNING
Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Energi och Miljö AB med  
10 mnkr, från Borås Elnät AB med 35,3 mnkr och från Industribyggnader i Borås AB med 8 mnkr. 
Av den totala summan på 53,3 mnkr har 2,9 mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget, 
17,1 mnkr har lämnats i koncernbidrag till BoråsBorås TME AB, 2,1 mnkr har lämnats till Borås 
Djurpark & Camping AB, 28,9 mnkr har lämnats till Akademiplatsen AB samt 2,3 mnkr har lämnats 
till Inkubatorn i Borås AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen.

För att stärka Borås kommuns Parkerings AB:s egna kapital för framtida investeringar kommer bolaget 
få behålla sitt resultat framöver.

Borås Stadshus AB konstaterar i årsredovisningen att den finansiella situationen i koncernen är 
ansträngd och att koncernen har stora utmaningar att hantera. En stor del av utmaningarna beror 
på fortsatt stora investeringsbehov. Under 2018 tillkom ny verksamhet med strukturella underskott 
vilket påverkar den finansiella situationen. Störst påverkan har Borås Energi och Miljö AB:s genom
förda EMCinvestering, och det är av yttersta vikt för såväl Stadshuskoncernen som för Borås Stad 
att bolaget lyckas med implementeringen av EMC och att framtida driftresultat kan säkras. Därtill 
påverkas Borås Elnät AB framöver av sänkta intäktsramar för elnätsverksamheten och högre finansiella 
kostnader till följd av stora investeringar. 

Borås Stadshus AB - Moderbolaget

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt bolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB (inkl. dotterbo
lag), BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB är dotterbolag till Borås 
Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda.

Processen för utveckling av ägastyrningen har fortsatt under 2021. Styrelsen i Borås Stadshus AB 
har som en del i detta haft sex arbetsmöten under året utöver ordinarie styrelsemöten. Under 2021 
har Borås Stadshus AB begärt att alla Borås Stads bolag ska inkomma med en bolagsstyrningsrap
port. Syftet med rapporten utgår från det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag där 
Kommunfullmäktige uppdragit åt Borås Stadshus AB att utöva styrning av samtliga hel och majo
ritetsägda bolag i Borås Stad. Samtliga bolag har inkommit med rapporten.

Borås Elnät AB

Bolaget har anställt en ny VD som tillträdde i mars 2021. 

I september 2019 erhöll Borås Elnät AB Energimarknadsinspektionens beslut om sänkta intäktsra
mar. Intäktsramarna regleras i fyraårsperioder och beslutet som kommit gäller perioden 20202023. 
Ramen bolaget fick var 712 mnkr. Det innebär att ramen hamnade betydligt under tidigare nivå 
(20162019 låg intäktsramen på 845 mnkr). Den sänkta intäktsramen påverkar bolaget i hög grad i 
och med sänkta intäkter för eldistribution. 

Bolaget har tillsammans med andra elbolag överklagat Energimarknadsinspektionens beslut 
om intäktsramar 20202023. I februari 2021 meddelades dom i ärendet som gav elbolagen rätt. 
Energimarknadsinspektionen har överklagat beslutet till nästa instans. Det är ännu oklart när rätten 
kommer att behandla ärendet.  Förhållandena skapar en osäkerhet för bolaget på intäktssidan. Besked 
avseende perioderna 20122015 och 20162019 mildrar effekterna för bolaget i viss utsträckning. 

Borås Elnät AB:s projekt 2031 som avser en expandering av elnätet och nedläggning av en ny 130 
kVkabel runt Borås har fortsatt bedrivits under året.  Bolaget har under året även bedrivit det s.k. 
mätarbytesprojektet (projekt FRAMM). Under 2021 har ca 43 000 mätare bytts och projektet beräknas 
avslutas under 2022. Borås Elnät AB har under året fått i uppdrag från ägaren att kartlägga kapaci
tetsbehovet hos elnätet för att klara Borås framtida utveckling. Uppdraget kommer återrapporteras 
till ägaren under våren 2022.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb5/1646836261632/Granskningsrapport%20StadshusAB_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb9/1646836261761/Granskningsrapport_ELNÄT_2021.pdf
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Borås Energi och Miljö AB

Bolaget rekryterade under 2020 en ny VD. Den nya VD:n tillträdde sin tjänst i januari 2021.

Året har inneburit flera personalförändringar på ledande befattningar i bolaget. Bl.a. har bolaget 
under 2021 rekryterat ny HRchef och ny insamling/återvinningschef. 

Lekmannarevisorerna har under året särskilt bevakat bl.a. styrelsens arbetsformer.  Styrelsen har under 
året utvecklat sina arbetsformer. Bland annat har presidiets roll förtydligats och närvaron av bolagets 
tjänstepersoner vid styrelsens sammanträden setts över. 

Borås Energi och Miljö AB har under året arbetat med att slutföra projekt EMC. Projektet har under 
2021 helt fasats in i bolagets ordinarie organisation. EMC projektets hade en budget om 3 667 mnkr 
inkl. fördyrningen om 500 mnkr. EMC projektet hade den 31 december 2021 en upparbetad inves
tering om 3 552 mnkr med en slutkostnadsprognos om 3 585 mnkr. Slutrapportering av projektet 
kommer att färdigställas under första delen av 2022.

Under 2021 har bolaget att arbetat med att ta fram en ny fjärrvärmestrategi. Strategin beräknas fär
digställas under 2022. Fjärrvärmestrategin ska innehålla vilka bränslen, produktionsanläggningar 
och kundbehov bolaget vill utveckla inom området. Den tekniska livslängden för avfallspannorna 
på Ryaverken är fram till cirka år 2035.

Bolagets införsel av hushållsnära flerfacksinsamling har pågått under året. Införseln har under året 
bedrivits enligt beslutad budget och tidsplan. Införseln beräknas vara helt genomförd under 2023.

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2019 bedrivit arbete avseende Borås framtida dricksvattenför
sörjning. I oktober 2020 fattade Kommunfullmäktige inriktningsbeslut om framtida dricksvatten
försörjning. Bolaget gavs då bl.a. i uppdrag att genomföra detaljstudier av sjön Tolken som framtida 
dricksvattentäkt. Bolaget har genomfört förstudier och fördjupade utredningar under 2021. Borås 
Energi och Miljö ABs styrelse har 16 december 2021 beslutat att välja Tolken till Borås framtida 
vattentäkt och att genomföra projektet ”Framtidssäkring av Borås dricksvattenförsörjning FAS 2, 
etapp 1 (projekterings och upphandlingsskede)” fram till beslut (byggnationsskede) till en kostnad 
av 100 miljoner kronor.

Bolaget har under året aktualiserat en fråga om bolagets beslutanderätt när det gäller fjärrvärmepri
set. Bolagets inställning är att fjärrvärme är en kommersiell produkt som konkurrerar med andra 
uppvärmningsalternativ och att den ska prissättas utifrån ett marknadsperspektiv. Dialog med ägaren 
har förts under året. Kommunstyrelsen beslutade 25 oktober 2021 att prissättningen från och med 
2023 ska hanteras och beslutas av Borås Energi och Miljö AB. 

Borås Energi och Miljö AB har under året rapporterat in sammanlagt nio olika avvikelser mot gällande 
miljötillstånd till berörd tillsynsmyndighet. Åtta av avvikelserna har tillsynsmyndigheten rapporterat 
vidare till åklagare där ärendena nu hanteras. 

Borås Djurpark & Camping AB

Bolaget har gjort en namnändring till Borås Djurpark & Camping AB. Under året har Kommunfull
mäktige beslutat om uppdatering av ägardirektivet för bolaget gällande formuleringen kring  campingen. 

Bolaget har valt att ha öppet parken fler dagar 2021 och har infört två nya säsonger. Under året har 
parken haft ca 220 000 bokade entrébesökare (år 2020: ca 197 000 besökare). Coronapandemin har 
påverkat bolaget på flera olika sätt. Djurparken har trots pandemin haft fler besökare under året än 
budgeterat. Intäkterna för både djurparken och campingen varit högre än budgeterat.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebaf/1646836261382/Granskningsrapport%20BEMAB_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb8/1646836261730/Granskningsrapport_Djurparken_2021.pdf
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Borås kommuns Parkerings AB

Bolaget har under året infört steg tre i pris och produktstrukturen. Arbetet med ett digitalt parke
ringsledningssystem har fortsatt under året. Bolaget vill komplettera det med skyltning utmed vägarna 
till främst parkeringshus och markparkeringar. Coronapandemin har påverkat bolaget. Bolaget har 
tappat omsättning framförallt under våren på grund av pandemin. 

Bolaget har under året planerat för att uppföra ett parkeringshus på Makrillen 11 (vid Brodalsmotet). 
Projektet sker i samverkan med en privat aktör. Investeringen för bolagets del beräknas till ca 81 
mnkr. Kalkylerna för projektet visar på ett nedskrivningsbehov om ca 30 mnkr. Bolagets långsiktiga 
investeringsplan visar även på ett tänkt parkeringshus på Magasinsgatan ca 2027.

IBAB-koncernen

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har under 2021 påbörjat arbete med ny vision, affärsidé och 
långsiktiga mål för IBABkoncernen. Arbetet beräknas bli färdigt under 2022. IBAB färdigställde i 
december 2020 projekt Borås Event. IBAB har under året aktualiserat behov av förändring i bolagets 
ägardirektiv. Förändringen avser att utöka styrelsens mandat avseende beloppsgräns för fastighetsförvärv 
till 25 mnkr. Förändringen motiveras enligt bolaget med prisutvecklingen på fastighetsmarknaden.

Dotterbolaget Eolus 6 ABs verksamhet är att äga, hyra ut och förvalta fastigheten Eolus 6 där Borås 
Kongress ligger. Fastigheten hyrs ut till Akademiplatsen AB. Inga nya projekt har varit aktuella för 
fastigheten under året. 

Dotterbolaget Kv. Strömsdal 3 ABs verksamhet är att äga, hyra ut och förvalta fastigheterna Strömsdal 
3 och 4 i Borås där bussdepån ligger. Kv. Strömsdal 3 ABs bedömning är att större investeringar behö
ver göras i framtiden för att fastigheten ska motsvara kundernas behov. En förstudie inom området 
kommer troligen att genomföras under 2022. 

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB har sedan 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att koordinera och mark
nadsföra Borås Stads 400års jubileum 2021. Styrelsen har arbetat löpande med firandet under året. 
Budget för Borås 400 år uppgick till 10 mnkr. Aktiviteter med anledning av firandet har under 2021 
kostat ca 8,4 mnkr. Aktiviteter med anledning av firandet har fått anpassas till den rådande pandemin.

Bolagets styrelse har under året fokuserat på bolagets inriktning och mål för 2022 och framåt. Bolaget 
har under året antagit en ny affärsplan. Affärsplanen är även anpassad efter förändringen i bolagets 
ägardirektiv från 2019. Affärsplanen omfattar nu både innevånare och besökare till Borås.

Akademiplatsen AB

Akademiplatsen AB hyr Kongresshuset av det kommunala bolaget Eolus 6 AB till marknadsmässig 
hyra. Bolaget skall också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som skall sköta 
husets dagliga drift. Den pågående pandemin har påverkat bolaget. Driftsoperatören i Borås Kongress 
har anpassat verksamheten efter rådande restriktioner. Operatören har även på grund av pandemin 
haft det svårt under delar av året. Sammantaget har pandemin lett till lägre hyresintäkter från drift
operatören.  Bolaget upplever att man har en god dialog med driftsoperatören, som har förlängt 
kontraktet till utgången av 2022. 

En investering i form av att skapa en hybridmiljö/reception i Textile Fashion Center har genom
förts under 2021. För bolagets del rör sig investeringen om ca 1 miljon kronor. Tre organisationer 
samverkar kring den gemensamma receptionen; Akademiplatsen AB, BoråsBorås TME AB och 
Kulturförvaltningen.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb3/1646836261568/Granskningsrapport%20Parkeringsbolaget_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebba/1646836261828/Granskningsrapport_IBAB_Kv%20Stömsdal_E6_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb0/1646836261444/Granskningsrapport%20BsBs_TME_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebae/1646836261356/Granskningsrapport%20Akademiplatsen_2021.pdf
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Inkubatorn i Borås AB

Bolaget har under 2021 fortsatt att erbjuda innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett 
anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Bolagets driftfinansie
ring baseras på medel från Borås Stad, Västra Götalandsregionen, Vinnova och Högskolan i Borås. 
Verksamheten omfattade vid årets slut 27 bolag i olika faser varav cirka hälften av kunderna har 
textilinriktning. Fem inkubatorskunder har gjort positiv exit under 2021. Coronapandemin har 
påverkat bolaget till viss del.

Bostadsbolagen
AB Bostäder

En ny vision för bolaget har tagits fram och beslutats av styrelsen i september. Bolaget har under året 
arbetat vidare med frågan där man bland annat skapat fyra nya långsiktiga mål.

Organisationen i bolaget har inte ändrats under året men det är nya personer på vissa av rollerna (ny 
HR chef), ledningsgruppen består av sju personer. 

Bolaget vill förändra och utveckla sitt varumärke och bolagets status genom sitt namn. Därför har 
man valt att kalla sig Bostäder i Borås istället för AB Bostäder i Borås i sin marknadsföring, men det 
juridiska namnet är oförändrat.

Coronapandemin har påverkat bolaget till viss del. Kundcentret hanterar i första hand bokade besök 
men för enklare ärenden har de dropin. Det inre underhållsarbetet, som pausades när pandemin 
bröt ut, har till viss del återupptagits. Bolaget har inte genomfört några stambyten under året. Det 
har heller inte varit möjligt att utföra hyresgäststyrda renoveringar i samma utsträckning som under 
ett normalår. Bolaget uppskattar att man under året inte kunnat genomföra projekt för 28 miljoner 
kronor. Ingen hyresrabatt till någon kommersiell aktör har getts under året. 

Bolaget konstaterar att underhållsbehovet är stort. Jämfört med liknande allmännyttiga bostadsbolag 
i Sverige har bolaget ett ganska ålderstiget bestånd. Bolaget har också högre kostnader för reparationer 
och underhåll än övriga Sveriges liknande bolag. Bolaget konstaterar även att kostnaderna man betalar 
till Borås Stad för exempelvis vatten är högre i jämförelse med liknande bolag i landet.

Det har även pågått ett arbete med att ta reda på hur stor underhållsskulden faktiskt är och få in 
det i fastighetssystemet. Bolaget uppger att det varit ett krävande och långsiktigt arbete då man får 
gå igenom varje fastighet för sig och se vilka åtgärder som är gjorda och inte. Det finns numera en 
femårig underhållsplan. Sett till den kommande tioårsperioden uppskattar bolaget att man behöver 
genomföra underhållsarbeten för ca 1,5 miljarder kronor. 

Ingen nyproduktion blir färdig under 2021 även om byggnation av 251 nya lägenheter pågått under 
året. Under året har flera tomma lokaler byggts om till totalt 15 nya lägenheter. Bolaget uppger att 
de under mandatperioden kommer kunna färdigställa i snitt 100 lägenheter per år i enlighet med 
Kommunfullmäktiges mål. Vidare menar bolaget att om Borås Stad skulle tilldela mark och skapa 
förutsättningar så skulle bolaget kunna bygga mera.  

Bolaget har under slutet av förra året gått ut med att man vill bygga bostadsrätter. Man vill få tillå
telse att bygga och sälja lägenheter i form av bostadsrätter och egna hem. Anledningen är ett behov 
av kapital för framtida investeringar samt underhåll av befintliga fastigheter. En ändring av bolaget 
ägardirektiv måste till för att detta ska kunna genomföras.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb2/1646836261498/Granskningsrapport%20Inkubatorn_2021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebad/1646836261323/Granskningsrapport%20AB%20Bostäder_2021.pdf
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Bolagets bostadskö har växt och uppgår nu till cirka 39 000 personer. Utav dessa är cirka 13 000 
aktivt sökande. Bolaget är väl medvetet om problem med utbredd trångboddhet på flera områden och 
vilka sociala konsekvenser det får. Situationen är enligt bolagets kartläggning mest akut på Norrby 
och Hässleholmen.

Den tvist bolaget haft med ett lokalt byggbolag angående ombyggnation av en fastighet på Hässle
holmen har kommit till en lösning under året.

Bolagets ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till 31,3 mnkr för 2021 (budget: överskott 
31,6 mnkr).

På intäktssidan har hyrorna höjts med 1,55 % från 1 april. Bolagets intäkter ökar även till följd av 
höjda priser för individuell mätning och debitering.

AB Toarpshus 

AB Toarpshus har inte nyproducerat några lägenheter under året Bolaget har under 2021 projekterat 
byggnation av 38 trygghetsbostäder i Dalhem. Planen är att inleda byggnation under 2022 eller 2023. 

Bolaget har under året fortsatt arbetet med att skapa en egen organisation. En person har anställts på 
bolaget för att sköta fastighetsförvaltning. En ytterligare person har anställts tillsammans med AB 
Toarphus. Bolaget planerar att ha fasat ut HSB som leverantör när verksamhetsåret 2022 inleds och 
har därför också infört ett nytt fastighetssystem och ett eget ekonomisystem. Bolaget kommer också 
ersätta SAPS som leverantör till förmån för egen personal efter den sista mars 2022. Syftet med en 
egen personalorganisation är både att öka effektivitet och kontroll i verksamheten men också för att 
möjliggöra delegering av uppgifter och ansvar från vd.

AB Toarphus ekonomiska resultat för 2021 är ett överskott om ca 6,5 mnkr tkr (budget 3,4 mnkr). 
Främsta orsakerna till resultatet är att bolaget haft minskade underhållskostnader.

AB Sandhultsbostäder

AB Sandhultsbostäder har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget förbereder för att 
bygga 14 lägenheter på Ekollonvägen med start 2023. 

Bolaget har under året fortsatt arbetet med att skapa en egen organisation. En person har anställts på 
bolaget för att sköta fastighetsförvaltning. En ytterligare person har anställts tillsammans med AB 
Toarphus. Bolaget planerar att ha fasat ut HSB som leverantör när verksamhetsåret 2022 inleds och 
har därför också infört ett nytt fastighetssystem och ett eget ekonomisystem. Bolaget kommer också 
ersätta SAPS som leverantör till förmån för egen personal efter den sista mars 2022. Syftet med en 
egen personalorganisation är både att öka effektivitet och kontroll i verksamheten men också för att 
möjliggöra delegering av uppgifter och ansvar från vd.

AB Sandhultsbostäders ekonomiska resultat för 2021 är ett överskott om ca 3,8 mnkr (budget  
2,0 mnkr). Främsta orsakerna till resultatet är att bolaget haft minskade underhållskostnader.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb6/1646836261669/Granskningsrapport%20Toarphus%202021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb4/1646836261595/Granskningsrapport%20Sandhultsbostäder%202021.pdf
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Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB har inte nyproducerat några lägenheter under året, däremot startade nyproduktion 
av 29 trygghetsbostäder på Prästhöjden den 10 september 2021. Totalt medger detaljplanen tre hus 
och 121 lägenheter beroende på storleksfördelning. Resterande lägenhetsbyggnation sker i samarbete 
med en privat aktör. Långsiktigt har bolaget en förhoppning om att tillskapa bostäder i Sparsör och 
där finns även färdig detaljplan att bebygga.

Bolagets ekonomiska resultat för 2021 är ett positivt resultat på ca 2,2 mnkr (budget 3,2 mnkr). 
Främsta orsaken till resultatet är att bolaget har haft högre driftskostnader i form av reparationer och 
underhåll.

Viskaforshem AB

Lekmannarevisorn i Viskaforshem AB undertecknade 1 mars 2022 sin granskningsrapport för 
Viskaforshem AB avseende år 2021. Som underlag till rapporten fanns de sakkunniga biträdets 
granskningsredogörelse. Granskningsrapporten utgick ifrån de förhållanden som var kända vid tid
punkten för undertecknandet. 

Styrelse och vd i Viskaforshem AB har 15 mars 2022 genomfört väsentliga förändringar i sin årsredo
visning för 2021 och nya uppgifter har framkommit. De väsentliga förändringarna består i huvudsak 
av ändrade uppgifter när det gäller nedskrivning av bolagets nybyggda fastigheter vid Källsprångvägen 
1–13.

Förändringarna var så pass omfattande att lekmannarevisorn 16 mars 2022 återupptog sin granskning 
av verksamhetsåret 2021. Bolagsstämman för Viskaforshem AB skulle genomförts 30 mars 2022. 
Stämman har dock blivit framflyttad och ännu inte genomförts. 

Förhållandena innebär att granskning av 2021 års verksamhet i bolaget fortfarande pågår och 
att lekmannarevisorn i Viskaforshem AB ännu inte färdigställt sin granskningsrapport för 2021. 
Granskningsrapporten kommer i enlighet med lagstiftningens krav tillgängliggöras senast tre veckor 
före bolagsstämman. 

Av ovanstående skäl ingår inte Viskaforshem AB i årsrapportens sammanfattande noteringar nedan.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db12ebb1/1646836261469/Granskningsrapport%20FRIBO_2021.pdf
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Sammanfattande noteringar
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2021 för de kommunala bolagen bl.a. 
fastställt resultat/avkastningskrav, utdelningskrav och finansiella mål för bolagen. För 2021 redovisar 
bolagen måluppfyllelse/utfall i förhållande till Kommunfullmäktiges krav och mål enligt nedanstå
ende.

Bolag Resultat jämfört 
med budget 2021

Avkastnings-/
Resultatkrav

Finansiellt 
mål

Utdelnings- 
krav

Borås Stadshus AB - 
moder bolaget

Når eller över träffar 
budget 2021

Inget satt Uppnår Inget satt

Borås Energi och 
Miljö AB

Når eller över träffar 
budget 2021

Uppnår inte
Uppnår 

inte
Uppnår

Borås Elnät AB
Når eller över träffar 

budget 2021
Uppnår Uppnår Uppnår

Borås Djurpark & 
Camping AB

Når eller över träffar 
budget 2021

Uppnår Inget satt Inget satt

IBAB-Koncernen 
Når eller över träffar 

budget 2021
Uppnår Uppnår Uppnår

Borås kommuns 
Parkerings AB

Når inte budget 2021 Uppnår inte Inget satt Inget satt

BoråsBorås  
TME AB

Når eller över träffar 
budget 2021

Uppnår Inget satt Inget satt

Akademiplatsen AB Når inte budget 2021 Uppnår inte Inget satt Inget satt

Inkubatorn i Borås 
AB

Når eller över träffar 
budget 2021

Uppnår Inget satt Inget satt

AB Bostäder Når inte budget 2021
Uppnår inte 
avkastning

Uppnår 
inte 

resultat

Uppnår 
inte

Inget satt

AB Toarpshus 
Når eller över träffar 

budget 2021
Uppnår Uppnår Inget satt

AB 
Sandhultsbostäder

Når eller över träffar 
budget 2021

Uppnår Uppnår Inget satt

Fristadbostäder AB Når inte budget 2021 Uppnår Uppnår Inget satt

Viskaforshem AB - - - -

Antal ej uppnådda 4 av 13 5 av 13 2 av 8 0 av 3
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Sammantaget har Borås Stads bolag under 2021 inte uppnått 11 av Kommunfullmäktiges 37 olika 
budgetmål, resultat/avkastningskrav, finansiella mål och utdelningskrav, vilket motsvarar ca 30 
%.  Samma måluppfyllelse var under 2021 att åtta av 41 mål, krav m.m. inte var uppnådda, vilket 
motsvarade ca 20 %. Lekmannarevisorerna kan konstatera att måluppfyllelsen i dessa avseenden 
försämrats med ca tio procentenheter under 2021 jämfört med föregående år. Försämringen beror 
till största delen på sämre måluppfyllelse i de kommunala bostadsbolagen jämfört med föregående 
år. Inom Stadshuskoncernen har måluppfyllelsen förbättrats något. 

De bolag som inte når budgeterat resultat för 2021 är Borås kommuns Parkerings AB, Akademiplatsen 
AB, AB bostäder i Borås och Fristadbostäder AB. Övriga bolag uppvisar resultat för 2021 som når 
eller överträffar budget. 

Lekmannarevisorerna noterar att fyra av 13 bolag inte uppnår de resultat/avkastningskrav som 
Kommunfullmäktige fastställt. Två av nio bolag uppnår inte Kommunfullmäktiges finansiella mål. 

Lekmannarevisorerna konstaterar att det finns godtagbara förklaringar till avvikelserna. 

Sammantaget producerar berörda bostadsbolag 28 nya lägenheter under året (inkl. nettotillskott av 
ombyggnation). 

Konsekvenser av coronaviruset
Borås Stads bolag har under 2021 påverkats i varierande grad av coronaviruset och den pågående pan
demin. Lekmannarevisorerna i BoråsBorås TME, Akademiplatsen AB och Borås Djurpark AB noterar 
stor påverkan på bolagens verksamhet under året. Lekmannarevisorerna konstaterar att den pågående 
pandemin försvårat bolagens genomförande av de målsättningar som anges i bolagens ägardirektiv och 
strategiska mål. Pandemin är en global händelseutveckling som påverkat de lokala förutsättningarna 
för bolagen. Branscherna som bolagen verkar inom har varit hårt drabbade av pandemin under året. 

Lekmannarevisorn i Borås kommuns Parkerings AB noterar ekonomiska konsekvenser av pandemin 
i form av minskade parkeringsintäkter. 

Den pågående pandemin har påverkat koncernens bolag i olika omfattning. På koncernnivå har 
påverkan inte varit så stor som befarades i början av pandemin. 

När det gäller bostadsbolagen noterar lekmannarevisorerna främst påverkan i form av förändrat 
underhålls och renoveringsarbete. Flera av bostadsbolagen redovisar lägre kostnader är planerat när 
det gäller underhåll. 
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Intern kontroll i bolagen
I de kommunala bolagen har styrelsen ansvar för den interna kontrollen. Enligt Borås Stads regler för 
intern kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Varje styrelse ska dessutom anta egna regler och anvisningar för den interna 
kontrollen.  

Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna i respektive bolag den interna kontrollen enligt ned
anstående. 

Bolag Bedömning av Intern kontroll

Borås Stadshus AB - moderbolaget Tillräcklig

Borås Energi och Miljö AB Tillräcklig

Borås Elnät AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås Djurpark & Camping AB Tillräcklig

IBAB-Koncernen Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås kommuns Parkerings AB Tillräcklig

BoråsBorås TME AB Tillräcklig

Akademiplatsen AB Tillräcklig

Inkubatorn i Borås AB Tillräcklig

AB Bostäder Tillräcklig

AB Toarpshus Inte helt tillräcklig

AB Sandhultsbostäder Inte helt tillräcklig

Fristadbostäder AB Tillräcklig

Viskaforshem AB -

 

Sammantaget bedöms den interna kontrollen i två bolag som inte tillräcklig eller inte helt tillräcklig 
2021. 

Föregående år (2020) bedömdes sammantaget att tre bolag inte hade en tillräcklig eller helt tillräcklig 
intern kontroll. För 2020 bedömdes att sammantaget nio bolag hade utvecklingsområden inom arbe
tet med intern kontroll.. Lekmannarevisorerna kan med denna utgångspunkt konstatera en positiv 
utveckling av den interna kontrollen i bolagen under 2021. Den positiva utvecklingen avser framför 
allt bolagen i Stadshuskoncernen. 

Lekmannarevisorn i AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder bedömer den interna kontrollen i som 
inte helt tillräcklig. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför riskanalys 
och antar plan för intern kontroll i enlighet med Borås Stads Regler för intern kontroll. Det noteras 
att förhållandena åtgärdats inför 2022.
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REVISORSGRUPPERNAS GRANSKNING

FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden 

Valnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden

Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden

ANDRA REVISORSGRUPPEN

Kulturnämnden

Gymnasie- och vuxen-
utbildningnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Arbetslivsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Individ- och familje-
omsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden

Alla rapporterna i sin helhet finner du genom  
att klicka på länkarna här ovan eller gå in på  

boras.se/stadsrevisionen

REVISORSGRUPPERNAS GRANSKNING 

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39352/1650611010787/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Kommunstyrelsen.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39353/1650611010823/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Krisledningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935b/1650611011075/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Valnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39355/1650611010879/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Lokalförsörjningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39358/1650611010973/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Servicenämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934d/1650611010617/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Fritids-%20och%20folkhälsonämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39357/1650611010942/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Samhällsbyggnadsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935a/1650611011041/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Tekniska%20nämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39356/1650611010913/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Miljö-och%20konsumentnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39354/1650611010851/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Kulturnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39350/1650611010713/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39350/1650611010713/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39359/1650611011007/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Sociala%20omsorgsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935d/1650611011129/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Överförmyndarnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934c/1650611010579/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Arbetslivsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934e/1650611010651/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Förskolenämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934f/1650611010680/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Grundskolenämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39351/1650611010752/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Individ-%20och%20familjeomsorgsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39351/1650611010752/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Individ-%20och%20familjeomsorgsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935c/1650611011101/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Vård-%20och%20äldrenämnden.pdf
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REVISORSGRUPPERNAS GRANSKNING

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

Granskning genomförs i enlighet med God revisionssed (SKR). Grundläggande granskning genom
förs av samtliga styrelser och nämnder varje år. Den grundläggande granskningen avser i första hand 
måluppfyllelse, styrning och intern kontroll. Därutöver genomförs fördjupad granskning baserade på 
den årliga risk och väsentlighetsanalysen. Fördjupningarna kan vara specifika bevakningsområden 
eller fördjupade granskningar som redovisas i separata rapporter.    

I det nedanstående ges inledningsvis en sammanställning av måluppfyllelse av de olika målsättningar 
och uppdrag som Kommunfullmäktige beslutat om för nämnderna i Budget 2021. Därefter följer en 
kort sammanfattning av 2021 års granskning för respektive nämnd. En mer utförlig redovisning av 
granskningsresultat återfinns i revisionsredogörelser för respektive nämnd. De fullständiga revisionsre
dogörelserna för nämnderna är enkelt tillgängliga i den digitala årsrapporten och nås genom att klicka 
på respektive rubrik för nämnderna. Revisionsredogörelserna går även att läsa via Stadsrevisionens 
hemsida. 

Måluppfyllelse - Ändamålsenlighet
Nedan redogörs för måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag som 
beslutats i Borås Stads Budget 2021. Redogörelsen syftar till att både lyfta fram de enskilda nämn
dernas utfall och den totala bilden av måluppfyllelse och genomförande för Borås Stads nämnder. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 2021
I Kommunfullmäktiges budget för år 2021 har målsättningar formulerats för 23 indikatorer kopplade 
till de sju strategiska målområden som ingår i Borås Stads Vision 2025. Utöver de strategiska målom
rådena utifrån visionen finns även målområdet ekonomi och egen organisation. 

Sammantaget avser Kommunfullmäktiges 23 indikatorer följande målområden. 

• Människor möts i Borås

• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

• Företagandet växer genom samverkan

• Livskraftig stadskärna

• Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

• Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

• Ekonomi och egen organisation

I Kommunfullmäktiges budget anges om respektive indikator ska öka eller minska. De 23 indikato
rerna har i flera fall beslutats gälla för flera av Borås Stads nämnder. Exempelvis gäller de tre indika
torerna för ekonomi och egen organisation för merparten av nämnderna. 
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I syfte att klargöra i vilken utsträckning nämnderna har uppnått målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer har Stadsrevisionen gjort en sammanställning av 2021 års utfall för respektive nämnd. 
I sammanställningen har de fall där nämnder uppnått samtliga av Kommunfullmäktiges indikato
rer under 2021 markerats med grönt. De nämnder där Första eller Andra revisorsgruppen bedömt 
nämndens måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer som bristfällig har markerats med 
rosa. De nämnder där Kommunfullmäktige inte har beslutat om några indikatorer i Budget 2021 är 
inte med i sammanställningen. 

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer 2021 - Borås Stads nämnder

Nämnd Antal indikatorer i Budget 
2021

Antal ej uppnådda indikatorer 
2021

Kommunstyrelsen 7 2

Lokalförsörjningsnämnden 4 1

Servicenämnden 5 3

Fritids- och folk-
hälsonämnden 3 0

Samhällsbyggnadsnämnden 4 1

Tekniska nämnden 3 2

Miljö- och konsumentnämn-
den 3 2

Kulturnämnden 3 1

Gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden 7 5

Sociala omsorgsnämnden 3 2

Arbetslivsnämnden 5 3

Förskolenämnden 7 5

Grundskolenämnden 8 4

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 3 1

Vård- och äldrenämnden 8 5

Tabell 1 – Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer 2021, Borås Stads nämnder

I Borås Stads årsredovisning 2021 görs en sammanställning av utfallet för Kommunfullmäktiges 
indikatorer för 2021. Målsättningen uppnås inte för 12 av 23 indikatorer (52 %). Målsättningen 
uppnås för 8 av 23 indikatorer (35 %). För tre av 23 indikatorer (13 %) går det inte att säga något om 
måluppfyllelsen då inga siffor för 2021 finns tillgängliga. 
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Den samlade bilden blir med utgångspunkt i sammanställningen som diagrammet nedan.

Diagram 1 – Måluppfyllelse, Kommunfullmäktiges indikatorer 2021

Det är väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte 
uppnår mål. Första och andra revisorsgruppen bedömer att fyra av nämnderna har en bristfällig mål
upp fyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnderna överlag redogör dock i sina 
respektive årsredovisningar för vilka åtgärder som vidtagits under året i syfte att nå målsättningarna 
för Kommunfullmäktiges indikatorer. 

Första revisorsgruppen har bedömt att Servicenämndens måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges 
indikatorer har varit bristfällig under 2021. Andra revisorsgruppen har bedömt att Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämndens, Förskolenämndens och Vård och äldrenämndens måluppfyllelse av 
Kommunfullmäktiges indikatorer har varit bristfällig under 2021. I en del fall förklaras bristande 
måluppfyllelse med konsekvenser av coronaviruset.

Genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag 2021
I Kommunfullmäktiges budget för år 2021 har nämnderna beslutat om sammantaget 26 olika uppdrag 
till Kommunstyrelsen och nämnderna. I en del fall har samma uppdrag getts till två eller flera nämnder. 

I syfte att klargöra i vilken utsträckning Kommunstyrelsen och nämnderna har genomfört uppdrag 
från Kommunfullmäktige under 2021 har en sammanställnings gjorts. I sammanställningen ingår 
inte de nämnder som inte fått några uppdrag av Kommunfullmäktiges beslut om Budget för Borås 
Stad 2021. I sammanställningen har utfall där nämnderna genomfört alla de uppdrag de fått från 
Kommunfullmäktige under 2021 markerats med grönt. De fall där respektive revisorsgrupp bedömt 
genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag som bristfällig har markerats med rosa.

Negativa avvikelser jämfört 
med budget (<3%)

17%

Negativa avvikelser jämfört 
med budget (>3%)

31%

Positiva avvikelser 
jämfört med 
budget(>3%)

39%

Positiva avvikelser 
jämfört med 
budget(<3%)

13%

E K ON OM I S KT  U T FA LL B OR Å S  S TA D S  N Ä M N D E R 
2 0 2 1

Inte uppnådda 
indikatorer

52%

Uppnådda indikatorer
35%

Utfall saknas
13%

MÅLUPPFYLLELSE – KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER,  
BORÅS STADS NÄMNDER 2021
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Genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag 2021 – Borås Stads nämnder

Nämnd
Antal uppdrag i Budget 

2021
Antal ej genomförda uppdrag 

2021

Kommunstyrelsen 12 9

Lokalförsörjningsnämnden 1 0

Fritids- och folkhälso-
nämnden 4 1

Samhällsbyggnadsnämnden 1 0

Tekniska nämnden 2 0

Miljö- och konsumentnämn-
den 2 0

Kulturnämnden 1 0

Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden 2 0

Sociala omsorgsnämnden 2 0

Förskolenämnden 4 1

Grundskolenämnden 3 0

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 2 1

Vård- och äldrenämnden 4 1

Tabell 2 – Kommunfullmäktiges uppdrag 2021.

När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2021, vilket innebär att uppdrag från 
tidigare år inte beaktas. Borås Stads årsredovisning 2021 redovisar uppdragens grad av genomförande 
enligt nedan:

0   12    14   0 – av 26 uppdrag

Av de 26 uppdrag som Kommunfullmäktige givit Kommunstyrelsen och nämnderna 2021 har 12 
inte genomförts, vilket motsvarar drygt 46 %. Första revisorsgruppen noterar att det saknas en analys 
av uppdragen i årsredovisningen.  

Nio av de 12 uppdrag som inte genomförts fick Kommunstyrelsen i uppgift att genomföra under 2021. 
Första revisorsgruppen har bedömt att Kommunstyrelsens genomförande av Kommunfullmäktiges 
uppdrag har varit bristfällig under 2021. 

Första och Andra revisorsgrupperna har bedömt att granskade nämnder och Kommunstyrelsen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt under 2021. Första revisorsgruppen bedömmer att 
Krisledningsnämnden inte sköts på ett helt ändamålsenligt sätt.
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Måluppfyllelse - Ekonomi
Kommunfullmäktige i Borås har beslutat om de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna i Borås 
Stads Budget 2021. I beslutet framgår att:  

• Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommun 
bidrag. Det budgeterade resultatet är i normalfallet noll, det vill säga budgeten baseras nor
malt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna.  

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet 
gäller då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte 
kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. Det ekonomiska målet är enligt Borås 
Stads budget 2021 överordnat andra verksamhetsmål.  

Nämndernas ansvar gäller enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut över tiden och är inte begrän
sat till budgetåret. De årliga resultaten balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl 
över som underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen 
av årsredovisningen. En förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda 
verksamhetsmål uppnåtts.

Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut ska nämnderna inom sin budget avsätta lägst 1,0 % av 
kommunbidraget till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under 
året ska ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett 
underskott ska en åtgärdsplan ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats

Nämndernas ekonomiska resultat 2021
Kommunfullmäktiges ekonomiska mål för  i stort sett  alla nämnders ekonomiska ansvarsområden 
är ett nollresultat för år 2021. Då samtliga nämnders resultat jämfört med budget uppvisar positiva 
eller negativa avvikelser innebär detta i strikt mening att ingen nämnd uppnår Kommunfullmäktiges 
ekonomiska målsättningar fullt ut för 2021. Samtidigt är det i Stadsrevisionens mening väsentligt att 
åskådliggöra om nämnderna har positivt eller negativt ekonomiskt resultat och hur stor avvikelsen 
från Kommunfullmäktiges målsättning är i förhållande till nämndens kostnadsvolym.  

I syfte att klargöra detta har Stadsrevisionen gjort en sammanställning av 2021 års ekonomiska resultat. 
Sammanställningen har gjorts med utgångspunkten att Kommunfullmäktiges mål i normalfallet är ett 
nollresultat. I de fall det finns undantag (ex. Servicenämnden) har detta beaktats. Som utgångpunkt 
för sammanställningen har årets resultat jämfört med budget använts. I syfte att klargöra storleken på 
årets resultatavvikelse i förhållande till ett nollresultat har resultatavvikelsens storlek i % av nämndens 
bruttokostnader tagits fram 

Sammantaget bedöms detta ge en rimlig grund för överblick över graden av avvikelser från 
Kommunfullmäktiges ekonomiska mål för nämnderna 2021.  

Nämnder som redovisar negativ resultatavvikelse från Kommunfullmäktiges budgetmål har markerats 
med rött. Positiva resultatavvikelser har markerats med grönt. Utöver det anges resultatavvikelsens 
storlek i % av nämndens bruttokostnader. I förhållande till Kommunfullmäktiges ekonomiska mål 
ska resultatavvikelsen ligga så nära noll som möjligt. Kommunfullmäktige har inte angett några 
målsättningar eller regler för hur stor denna budgetavvikelse får vara för att målet ska kunna anses 
som uppnått. Måttet används i andra sammanhang bl.a. som ett mått på  budgetföljsamhet.1

I sammanställningen framgår även om nämnderna upprättat en tillräcklig buffert i enlighet med 
Kommunfullmäktiges instruktioner.  

1 Se ex. Kommunforskning i Västsverige (KFi), Finansiell profil – Borås Kommun 20182020. s 24.
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Med i sammanställningen är inte Krisledningsnämnden som saknar eget kommunbidrag. Med är inte 
heller slutliga bokslutsjusteringar som fattas beslut om i samband med Borås Stads årsredovisning.

Sammantaget visar nämndernas ekonomiska resultat på följande utfall för 2021.

Ekonomiskt resultat - Borås Stads nämnder 2021

Nämnd
Resultat jämfört  

med budget  
2021

Resultat i % av  
bruttokostnader 

2021

Tillräcklig 
buffert 

Kommunstyrelsen 5,2 mnkr 1,4 % Nej

Stadsledningskansliet 4,5 mnkr 1,8 % Inte aktuellt

Kommungemensam  
verksamhet 0,7 mnkr 0,6 % Inte aktuellt

Valnämnden -0,4 mnkr -6,6 % Nej

Lokalförsörjnings- 
nämnden -7,5 mnkr -0,9 % Ja

Servicenämnden -2,7 mnkr -0,4 % Inte aktuellt

Fritids- och folkhälso-
nämnden -16,9 mnkr -5,2 % Nej

Fritid- och folkhälsa -16,7 mnkr -5,9 % Inte aktuellt

Föreningsbidrag -226 tkr -0,5 % Inte aktuellt

Samhällsbyggnads-
nämnden 0,6 mnkr 0,8 % Ja

Tekniska nämnden 2,2 mnkr 0,6 % Ja

Väghållning, gata,  
parker m.m. 2,2 mnkr 0,8 % Inte aktuellt

Persontransporter -19 tkr -0,0 % Inte aktuellt

Miljö- och konsument-
nämnden -5,2 mnkr -11,4 % Ja

Kulturnämnden -1,6 mnkr -0,8 % Ja

Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden 10,4 mnkr 1,3 % Ja

Sociala omsorgsnämnden 25,7 mnkr 3,3 % Ja

Överförmyndarnämnden 0,8 mnkr 9,4 % Ja

Arbetslivsnämnden -2,5 mnkr -0,6 % Ja

Förskolenämnden 12,4 mnkr 1,3 % Ja

Grundskolenämnden 27 tkr 0,0 % Ja

Individ- och familje-
omsorgsnämnden -10,5 mnkr -2,7 % Ja

Vård- och äldrenämnden 54 mnkr 3,7 % Ja

Tabell 3 – Ekonomiskt utfall 2021, Borås Stads nämnder.
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Sammanställningen av nämndernas ekonomiska resultat visar att sammantaget att sju av 23 ansvars
områden (30 %) har mindre negativa avvikelser jämfört med budget (under 3 %). Fyra av 23 ansvars
områden (17 %) har större negativa avvikelser från Kommunfullmäktiges målsättning (3 % eller mer). 
Nio av 23 ansvarsområden (39 %) uppvisar mindre positiva avvikelser från Kommunfullmäktiges 
målsättning (under 3 %). Tre av 23 ansvarsområden (13 %) har större positiva avvikelser avviker från 
Kommunfullmäktiges målsättning (3 % eller mer). 

Tre av 16 nämnder (19 %) har inte upprättat en buffert i enlighet med Kommunfullmäktiges instruk
tioner. 

Sammantaget är det ekonomiska utfallet för nämndernas ansvarsområden enligt Borås Stads årsre
dovisning ett överskott om ca 64 mnkr. 

Den samlade bilden blir med utgångspunkt i sammanställningen som diagrammet nedan

Diagram 2 – Måluppfyllelse – Ekonomi 2021

Första och Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till underskott/överskott och 
andra avvikelser redovisas i nämndernas årsredovisningar. I flera fall förklaras större ekonomiska 
avvikelser med konsekvenser av coronaviruset. Specifika granskningsresultat och bedömningar när 
det gäller nämndernas ekonomiska resultat presenteras i respektive nämnds revisionsredogörelse och 
i granskningsrapport avseende Borås Stads årsredovisning 2021.
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EKONOMISKT RESULTAT BORÅS STADS NÄMNDER 2021
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för intern kontroll. Ansvaret innefattar bl.a. att nämn
den ska genomföra riskanalys, upprätta plan för intern kontroll och genomföra uppföljning av planen. 
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.

Första och Andra revisorsgruppernas granskning utgår bl.a. från Borås Stads regler för intern kontroll 
som har beslutats av Kommunfullmäktige. 

Avseende 2021 har Första och Andra revisorsgruppen bedömt Kommunstyrelsens och nämndernas 
interna kontroll i enlighet med nedanstående sammanställning.  

Intern kontroll 2021 - Borås Stads nämnder

Nämnd Revisorernas bedömning

Kommunstyrelsen Tillräcklig med utvecklingsområden

Krisledningsnämnden Otillräcklig

Valnämnden Tillräcklig

Lokalförsörjningsnämnden Tillräcklig

Servicenämnden Tillräcklig

Fritids- och folkhälsonämnden Tillräcklig

Samhällsbyggnadsnämnden Tillräcklig

Tekniska nämnden Tillräcklig

Miljö- och konsumentnämnden Tillräcklig

Kulturnämnden Tillräcklig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tillräcklig

Sociala omsorgsnämnden Tillräcklig

Överförmyndarnämnden Tillräcklig

Arbetslivsnämnden Tillräcklig

Förskolenämnden Tillräcklig

Grundskolenämnden Tillräcklig

Individ- och familjeomsorgsnämnden Tillräcklig med utvecklingsområden

Vård- och äldrenämnden Tillräcklig

Tabell 4 – Bedömning av nämndernas interna kontroll 2021.

Två av 18 nämnder har (11 %) bedöms ha en tillräcklig intern kontroll med utvecklingsområden. En 
av 18 nämnder har (5,5 %) bedömts ha en otillräcklig intern kontroll. 
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Förra året (2020) bedömde revisorsgrupperna att fyra nämnder (22 %) hade en otillräcklig eller 
inte helt tillräcklig intern kontroll. Tre nämnder (17 %) bedömdes ha en tillräcklig intern kontroll 
med utvecklingsområden. Stadsrevisionen kan med dessa utgångspunkter konstatera att den interna 
kontrollen i Borås Stads nämnder i viss mån har utvecklats i positiv riktning under 2021.

Första revisorsgruppen har för 2021 bedömt Krisledningsnämndens interna kontroll som otillräcklig.

Konsekvenser av coronaviruset
Coronapandemin har inneburit både en tragedi för enskilda och stora utmaningar för hela samhället. 
Så även för Borås Stads nämnder. Första och Andra revisorsgruppen noterar konsekvenser av corona
viruset när det gäller verksamhetsmässiga och/eller ekonomiska utfall under 2021 för bl.a. Fritids och 
folkhälsonämnden, Miljö och konsumentnämnden, Tekniska nämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie och vuxenutbildningsnämn
den och Vård och äldrenämnden.
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Första revisorsgruppens granskning 2021

Kommunstyrelsen
Verksamhet

För Kommunstyrelsen har Kommunfullmäktige fastställt sju indikatorer. Kommunstyrelsen har 
inte uppnått målsättningen för två av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt. 
Avseende en indikator saknas uppgifter om målsättningen uppnås eller inte. De två indikatorer som 
inte uppnås är:

• Resultatet av det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i Borås Stad ska öka. 
(Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6).

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Kommunstyrelsen har avseende 2021 fått 12 uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av 
dessa är nio uppdrag inte genomförda.

Första revisorsgruppen bedömer att Kommunstyrelsen under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå 
målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Kommunstyrelsens genomförande av Kommunfull
mäktiges uppdrag bedöms som bristfällig.

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,2 mnkr jämfört med budget, fördelat på ett överskott 
på 4,5 mnkr för stadsledningskansliet och 0,7 mnkr för kommungemensam verksamhet. I årsredo
visningen kan man inte följa de olika avdelningarnas ekonomiska resultat, trots att verksamheten 
Kommunledning omsätter mer än 250 miljoner år 2021. Första revisorsgruppen noterar att bufferten 
inte är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

I resultatet för Stadsledningskansliet ingår öronmärkta poster om ca 7,2 mnkr som avser organisations
hälsa, Byggbonus, Ehandelsstaden och sociala investeringar. Budgeten har under året utökats med 
3,7 mnkr för arbete mot organiserad brottslighet, 0,9 mnkr för lokal utveckling och 7,5 mnkr som 
avsett Borås 400 är. Kommunstyrelsen har hanterat inköp av sjukvårdsmaterial och varit sammanstäl
lande vad gäller det uppbyggda lagret som Servicenämnden hanterar. Värdet av lagret har under året 
skrivits ned, vilket påverkat resultatet. Av årsredovisningen framgår att inköp av sjukvårdsmaterial, 
inkl. nedskrivning av lagervärdet uppgått till ca 51,2 mnkr under 2021.

Den positiva budgetavvikelsen för kommungemensam verksamhet förklaras främst av lägre kostnader 
till Västtrafik som en konsekvens av coronapandemin.

Första revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till överskotten redovisas i årsredovis
ningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Kommunstyrelsens interna kontroll bedöms som tillräcklig med utvecklingsområden. Riskanalysen bör 
framöver ta sin utgångspunkt i all den verksamhet som Kommunstyrelsen bedriver. Kontrollmomenten 
i planen för intern kontroll behöver ha relevans för den beslutade riskbilden.

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 
genomfört sju fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett 
Lokalförsörjningsprocessen, Borås Stads hantering av Coronapandemin, Borås Stads delårsrap
port 2021, Centralt tillkommande kostnader, Samordnad varudistribution, Borås Stads arbete med 
Barnkonventionen och Ärendeberedning i de kommunala bolagen. Utöver de fördjupade granskning
arna har Första revisorsgruppen bevakat 15 områden under 2021.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39352/1650611010787/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Kommunstyrelsen.pdf
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Första revisorsgruppens bedömning är att det på övergripande nivå finns en väletablerad struktur för 
hur lokalförsörjningsprocessen ska bedrivas i staden. Vi bedömer samtidigt att processen i väsentliga 
delar behöver förtydligas och formaliseras i syfte att skapa likriktighet, förutsägbarhet och en mer 
ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. 

Första revisorsgruppens bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten när det gäller Borås 
Stads hantering av coronapandemin att Borås Stads arbete avseende organisering, styrning och ledning 
i huvudsak har varit ändamålsenligt. 

Kommunstyrelsens hantering av de centralt tillkommande kostnaderna är enligt Första revisors
gruppens bedömning inte ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa att hanteringen sker 
i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen. Kommunstyrelsens uppsikt över området 
bedöms inte som tillräcklig.

Den samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel i Borås Stad kan inte bedömas som 
ändamålsenlig och effektiv. Enligt Första revisorsgruppens bedömning behöver Kommunstyrelsen, 
i samråd med berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den 
samordnade varudistributionen i Borås Stad. Arbetet behöver leda till åtgärder som syftar till att 
Kommunfullmäktiges mål kan nås.

Första revisorsgruppen bedömer att Kommunstyrelsen i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamål
senligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

När det gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning är Första revisorsgruppens bedömning att de brister 
som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att Kommunstyrelsens beredning av 
ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Krisledningsnämnden
Verksamhet

Kommunfullmäktige har inte antagit några indikatorer eller uppdrag för Krisledningsnämnden  
avseende 2021. 

Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett helt ändamålsenligt sätt 
under 2021. 

Ekonomi

Kommunfullmäktige har inte beslutat om något kommunbidrag till nämnden. Nämnden redovisar 
inget eget ekonomiskt resultat och upprättar ingen egen årsredovisning.

Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt.

Intern kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som otillräcklig med hänvisning till att 
nämnden inte följt Borås Stads regler för intern kontroll.

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 genom
fört en fördjupad granskningar som avsett nämnden. Granskningen avsåg Borås Stads hantering 
av Coronapandemin. Utöver den fördjupade granskningen har Första revisorsgruppen bevakat två 
områden under 2021.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39353/1650611010823/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Krisledningsnämnden.pdf
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Krisledningsnämnden har under 2021 inte upprättat någon redovisning (tertialrapporter) till 
Kommunfullmäktige så som reglementet föreskriver. Nämnden har inte heller upprättat någon års
redovisning till Kommunfullmäktige. Krisledningsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig 
redovisning till Kommunfullmäktige och följsamhet till de reglementen som gäller för nämnden. 

Valnämnden
Verksamhet

Kommunfullmäktige har inte antagit några indikatorer eller uppdrag för Valnämnden avseende 2021. 

Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2021. 

Ekonomi

Nämnden redovisar ett underskott om 430 tkr jämfört med budget. Första revisorsgruppen noterar 
att buffert inte helt är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget då 
bufferten inte uppgår till 1 procent av kommunbidraget.

Det negativa resultatet förklaras av att nämnden fick beviljat att behålla 600 tkr av överskottet från 
2020. Av det beviljade ackumulerade resultatet på 600 tkr har 430 tkr nyttjats under 2021 för att 
rusta sig inför kommande val.

Första revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovis
ningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig.

Lokalförsörjningsnämnden
Verksamhet

För Lokalförsörjningsnämnden har Kommunfullmäktige fastställt fyra indikatorer. Nämnden har 
inte uppnått målsättningen för en av de fyra indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 
Denna är: 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska, %.

Nämnden har avseende 2021 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Uppdraget 
är genomfört. 

Första revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett underskott på ca 7,5 mnkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar 
att nämnden har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet (en ekonomi i 
balans) i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott inom verksamheten 
Lokalbanken.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935b/1650611011075/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Valnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39355/1650611010879/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Lokalförsörjningsnämnden.pdf
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Första revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovis
ningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern Kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 genom
fört fyra fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Lokalför
sörjningsprocessen, Borås Stads hantering av Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, 
och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. Utöver de fördjupade granskningarna har Första 
revisorsgruppen bevakat två områden under 2021.

Första revisorsgruppens bedömning gällande granskning av lokalförsörjningsprocessen är att intern
hyressystemet säkerställer finansieringen av fastighetsförvaltningen i förhållande till kapitalkostnader, 
drift och underhåll för den del av beståndet som är uthyrt. Lokalförsörjningsnämnden behöver dock 
tydliggöra förutsättningarna för omklassificering av lokaler och när åtgärder bedöms vara standard
höjande.

Första revisorsgruppens bedömning är att Lokalförsörjningsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Servicenämnden 
Verksamhet

För Servicenämnden har Kommunfullmäktige fastställt fem indikatorer. Nämnden har inte uppnått 
målsättningen för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. Dessa är: 

• Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.

• Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka %.

Nämnden har avseende 2021 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Första revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Servicenämndens bokförda resultat för 2021 uppgår till ca 4,3 mnkr. Nämnden har, i enlighet med 
beslut i Kommunfullmäktiges budget, ett resultatkrav på 7,0 mnkr. Det bokförda resultatet ger ett 
underskott mot budget på ca 2,7 mnkr. 

Nämnden redogör inte i årsredovisningen för anledningen till att man inte når Kommunfullmäktiges 
resultatkrav under 2021. Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern Kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39358/1650611010973/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Servicenämnden.pdf


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

70

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 genomfört 
fyra fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Första revisorsgruppen bevakat tre områden under 2021.

Första revisorsgruppens bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i 
enlighet med de reglementen som gäller för nämnden.

Första revisorsgruppens bedömning är att Servicenämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ända
målsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Fritids- och folkhälsonämnden
Verksamhet

För Fritids och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktige fastställt tre indikatorer. Nämnden har 
uppnått mätvärdena för samtliga tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt.

Nämnden har avseende 2021 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
ett uppdrag inte genomfört.

Första revisorsgruppen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför upp
draget inte har genomförts. Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt under 2021. 

Ekonomi

Nämnden redovisar ett underskott på ca 16,9 mnkr jämfört med budget, fördelat på ett underskott 
på ca 16,7 mnkr för fritidsramen och ett underskott på 226 tkr för bidragsramen. I budget 2021 
har nämnden avsatt 1 600 tkr i buffert vilket inte uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen 
noterar att bufferten därmed inte är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges 
budget. Åtgärdsplan har upprättats i oktober 2021 för att komma tillrätta med det prognosticerade 
underskottet.

Den negativa budgetavvikelsen kan till största delen förklaras med lägre intäkter inom Badenheten 
med anledning av coronapandemin. 

Första revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovis
ningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern Kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 genomfört 
fyra fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Första revisorsgruppen bevakat tre områden under 2021.

Första revisorsgruppens bedömning är att Fritids och folkhälsonämnden i vissa avseenden inte säker
ställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934d/1650611010617/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Fritids-%20och%20folkhälsonämnden.pdf
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Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhet

För Samhällsbyggnadsnämnden har Kommunfullmäktige fastställt fyra indikatorer. Nämnden har 
inte uppnått målsättningen för en av de fyra indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 
Denna är: 

• Andel om ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 
efter 8 veckor efter ansökan, ska öka %.  

Nämnden har avseende 2021 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdraget 
är genomfört.

Första revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på ca 0,6 mnkr jämfört med budget. Första revisorsgruppen noterar 
att bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

Den positiva budgetavvikelsen kan till största delen förklaras med att samtliga avdelningar redovisar 
högre intäkter än budgeterat. Antalet ärenden för både bygglov och lantmäteriförrättningar har varit 
rekordstort.

Första revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till överrskottet redovisas i årsredovis
ningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig.

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 genomfört 
fyra fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Första revisorsgruppen bevakat två områden under 2021. 

Stadsrevisionens bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens hantering av centralt tillkommande 
kostnader inte är ändamålsenlig. Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet med 
de reglementen som gäller för nämnden.

Första revisorsgruppens bedömning är att Samhällsbyggnadsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.  

Tekniska nämnden
Verksamhet

För Tekniska nämnden har Kommunfullmäktige fastställt tre indikatorer. Nämnden har inte upp
nått målsättningen för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. Dessa är: 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39357/1650611010942/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Samhällsbyggnadsnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935a/1650611011041/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Tekniska%20nämnden.pdf
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Nämnden har avseende 2021 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Båda upp
dragen är genomförda under året. 

Första revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på ca 2,2 mnkr jämfört med budget. Ramen för Väghållning, skog, 
parker m.m. redovisar ett överskott på ca 2,2 mnkr. Ramen för Persontransporter redovisar ett under
skott på 19 tkr. Första revisorsgruppen noterar att bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner 
i Kommunfullmäktiges budget. 

Underskottet för ramen för persontransporter förklaras till största delen av att underskott inom färd
tjänstverksamheten. Färdtjänstresandet har fortsatt minskat kraftigt under året, jämfört med ett 
normalt år och många har undvikit resor på grund av pandemin.

Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt.

Intern kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig.

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 genomfört 
fyra fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Första revisorsgruppen bevakat tre områden under 2021.

Första revisorsgruppens bedömning är att Tekniska nämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhet

För Miljöoch konsumentnämnden har Kommunfullmäktige fastställt tre indikatorer. Nämnden har 
inte uppnått målsättningen för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. 
Dessa är: 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %.

Nämnden har avseende 2021 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Båda upp
dragen är genomförda. 

Första revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39356/1650611010913/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Miljö-och%20konsumentnämnden.pdf
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Ekonomi

Nämnden redovisar ett underskott på ca 5,2 mnkr jämfört med budget. Första revisorsgruppen noterar 
att nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges 
budget. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. 

Underskottet förklaras till stor del på Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årsavgifter för alko
holtillstånd. 

Första revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt.

Intern kontroll

Första revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig.

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Första revisorsgruppen under 2021 genomfört 
fyra fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Första revisorsgruppen bevakat fyra områden under 2021.

Första revisorsgruppens bedömning är att Miljö och konsumentnämnden i vissa avseenden inte 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    
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Andra revisorsgruppens granskning 2021

Kulturnämnden

Verksamhet

För Kulturnämnden har Kommunfullmäktige fastställt tre indikatorer. Nämnden har inte uppnått 
målet för en av tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt. Denna är: 

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %.

Nämnden har avseende 2021 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdraget 
är genomfört. 

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Andra revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett underskott om ca 1,6 mnkr jämfört med budget. Nämnden har upprättat en 
buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget. Andra revisors
gruppen noterar att åtgärdsplan för verksamheter med negativ prognosticerad avvikelse redovisas till 
nämnden i bland annat i tertial 2 men även månadsvis i dokumentet 10dagarsuppföljning. 

Det negativa resultatet kan till stor del förklaras med planerade driftskostnader för Konstbiennalen 
som nämnden ännu inte kompenserats för. Med bokslutsjustering i dessa avseenden är resultatet ett 
överskott om ca 4,0 mnkr. 

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredo
visningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern Kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat tre områden under 2021.

Stadsrevisionen bedömer att Kulturnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt 
arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhet

För Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden har Kommunfullmäktige fastställt sju indikatorer. 
Nämnden har inte uppnått målsättningen för fem av de indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. Dessa är:

• Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan ska öka, %.

• Andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen ska öka, %.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39354/1650611010851/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Kulturnämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39350/1650611010713/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
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• Andelen närproducerade livsmedel ska öka,

• Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka %.

Nämnden har avseende 2021 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Båda upp
dragen är genomförda.

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen 
för Kommunfullmäktiges indikatorer men konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig. Andra revi
sorsgruppen noterar att konsekvenserna av coronaviruset för nämnden har varit omfattande. Andra 
revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på ca 10,4 mnkr jämfört med budget. Nämnden har upprättat en 
buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget.

Det positiva resultatet kan till stor del förklaras med att tilläggsbudgetar har beslutats under inne
varande år och inte förbrukats. Det kan även förklaras med positivt utfall för köpta och sålda platser 
under året. 

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen 
och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern Kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genom
fört fem fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads 
hantering av Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, Samordnad varudistribution, 
Elevdokumentationen i nämnden och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. Utöver de fördju
pade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat fyra områden under 2021.

Bristerna som framkommer i granskningen avseende samordnad varudistribution i Borås Stad är så 
omfattande att den samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel inte kan bedömas som 
ändamålsenlig och effektiv. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden behöver enligt Andra revi
sorsgruppens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete med att genomföra en genomgripande 
översyn och omprövning av den samordnade varudistributionen i Borås Stad. 

Andra revisorsgruppen bedömer att Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i vissa avseenden inte 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Sociala omsorgsnämnden
Verksamhet

För Sociala omsorgsnämnden har Kommunfullmäktige fastställt tre indikatorer. Nämnden har inte 
uppnått målsättningen för två av de indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt. Dessa är:

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka %.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39359/1650611011007/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Sociala%20omsorgsnämnden.pdf
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Nämnden har avseende 2021 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Båda upp
dragen är genomförda.

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Andra revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott mot budget på ca 25,7 mnkr. Nämnden har upprättat en buffert i 
enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget.

Överskottet kan till största delen förklaras med ökade intäkter från Försäkringskassan för personlig 
assistens och överskott när det gäller personalkostnader. En del av överskottet inom personalkostnader 
är en följd av hanteringen kring covid19 och därmed ett tillfälligt överskott menar nämnden.

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen 
och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern Kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat tre områden under 2021.

Andra revisorsgruppen bedömer att Sociala omsorgsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Överförmyndarnämnden
Verksamhet

Överförmyndarnämnden har inga indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige för 2021. Nämnden 
har antagit fyra egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr och ledningssys
tem. Nämnden har inte uppnått målsättningen för tre av de fyra indikatorer som nämnden fastställt. 
Nämnden uppger att samtliga verksamhetsmål kommer att omarbetas under år 2022. Andra revisors
gruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
nämndens indikatorer och att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott mot budget på ca 0,8 mnkr. Nämnden har upprättat en buffert i 
enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget. Den positiva budgetavvi
kelsen avser främst minskade personalkostnader. 

Andra revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935d/1650611011129/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Överförmyndarnämnden.pdf
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Intern Kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader, och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat tre områden under 2021.

Andra revisorsgruppen bedömer att Överförmyndarnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

Arbetslivsnämnden
Verksamhet

För Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktige fastställt fem indikatorer. Nämnden har inte uppnått 
målsättningen för tre av de indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt. Dessa är:

• Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd ska öka; %.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska

• Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret ska minska.

Nämnden har avseende 2021 inte fått något uppdrag från Kommunfullmäktige. 

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen 
för Kommunfullmäktiges indikatorer och att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett underskott på ca 2,5 mnkr jämfört med budget. Nämnden har upprättat en 
buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget. En åtgärdsplan 
har upprättats av nämnden under året.

Det negativa resultatet förklaras i huvudsak med ökade kostnader för försörjningsstöd och relations
våldsverksamheten.

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredo
visningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat tre områden under 2021.

Andra revisorsgruppen bedömer att Arbetslivsnämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ända
målsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.    

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934c/1650611010579/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Arbetslivsnämnden.pdf
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Förskolenämnden
Verksamhet

För Förskolenämnden har Kommunfullmäktige fastställt sju indikatorer. Nämnden har inte uppnått 
målsättningen för fem av de sju indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. Dessa är: 

• Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska öka, %.

• Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.

• Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka %.

Nämnden har avseende 2021 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Av dessa är 
ett uppdrag inte genomfört. Det uppdrag som inte är genomfört är: 

• Vård och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att 
införa någon form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg.

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer men konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig. Nämnden anger 
i sin årsredovisning förklaringar till varför ett uppdrag från Kommunfullmäktige inte har genomförts. 
Andra revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Förskolenämnden redovisar ett överskott på ca 12,4 mnkr jämfört med budget. Nämnden har upprättat 
en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget.

Det positiva resultatet förklaras till största delen av överskott avseende personalrelaterade kostnader. 

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen 
och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat två områden under 2021.

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt 
arbete som uppfyller barnkonventionen.

Grundskolenämnden
Verksamhet

För Grundskolenämnden har Kommunfullmäktige fastställt åtta indikatorer. Nämnden har inte upp
nått målsättningen för fyra av de åtta indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt. Dessa är: 

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934e/1650611010651/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Förskolenämnden.pdf
https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3934f/1650611010680/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Grundskolenämnden.pdf
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• Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska öka, %.

• Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.

• Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.

Nämnden har avseende 2021 fått tre uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Samtliga 
uppdrag har genomförts under året.

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Andra revisorsgruppen bedömer att verksamheten har bedrivits 
på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på 27 tkr jämfört med budget. Nämnden har upprättat en buffert 
i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget.

Det positiva resultatet förklaras till största delen av ökade intäkter i form av statsbidrag.

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen 
och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat fem områden under 2021.

Andra revisorsgruppens bedömning när det gäller centralt tillkommande kostnader är att Grund
skolenämndens hantering av kostnaden för bemanningsenheten pedagogik delvis är ändamålsenlig. 
Nämnden behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller för 
nämnden.

Bristerna som framkommer i granskningen avseende samordnad varudistribution i Borås Stad är så 
omfattande att den samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel inte kan bedömas som 
ändamålsenlig och effektiv. Grundskolenämnden behöver enligt Andra revisorsgruppens bedömning 
stödja Kommunstyrelsens arbete med att genomföra en genomgripande översyn och omprövning av 
den samordnade varudistributionen i Borås Stad. 

Andra revisorsgruppen bedömer att Grundskolenämnden i vissa avseenden inte säkerställt ett ända
målsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen. Granskningens kartläggning av hur barnkonven
tionen tillämpas vid viss myndighetsutövning visar bl.a. att Grundskolenämnden behöver säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad till barnkonventionen. 
Grundskolenämnden behöver även säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumen
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. Grundskolenämnden behöver 
därutöver säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighetsutövningen.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Verksamhet

För Individ och familjeomsorgsnämnden har Kommunfullmäktige fastställt tre indikatorer. Nämnden 
har inte uppnått målsättningen för en av de indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt. 
Denna är:

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska

Nämnden har avseende 2021 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Ett uppdrag 
är inte genomfört.   

Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Individ och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre 
grad kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras 
sökande efter eget boende.

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen 
för Kommunfullmäktiges indikatorer och att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till 
varför ett uppdrag från Kommunfullmäktige inte har genomförts. Andra revisorsgruppen bedömer 
att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt under 2021.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett underskott på ca 10,5 mnkr jämfört med budget. Nämnden har upprättat 
en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har 
upprättat en handlingsplan i syfte att få budget i balans som en del av rapporteringen för tertial 2. 
Bufferten har använts för att täcka underskott i verksamheten. 

Det negativa resultatet förklaras i huvudsak med ökade externa köp av placeringar inom barn och 
ungdomsvården och vård av vuxna.  

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredo
visningen och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig med ett identifierat utveck
lingsområde. Nämnden behöver säkerställa att samtliga kontrollmoment genomförs enligt plan. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering av 
Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader och Borås Stads arbete med Barnkonventionen. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat två områden under 2021.

Andra revisorsgruppen bedömer att Individ och familjeomsorgsnämnden i vissa avseenden inte 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen. Nämnden behöver säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad till barnkonventionen.  
Nämnden behöver även säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid 
samtliga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39351/1650611010752/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Individ-%20och%20familjeomsorgsnämnden.pdf
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Vård- och äldrenämnden
Verksamhet

För Vård och äldrenämnden har Kommunfullmäktige fastställt åtta indikatorer. Nämnden har inte 
uppnått målsättningen för fem av de indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt. Dessa är: 

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar ska minska (medelvärde)

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till 
den äldres egna åsikter och önskemål ska öka, % 

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hem
tjänsten ska öka, %

• Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %

• Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %

Nämnden har avseende 2021 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Ett uppdrag 
är inte genomfört.   

Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Vård och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att 
införa någon form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg.

Andra revisorsgruppen bedömer att nämnden under året har vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer men konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig. Nämnden anger 
i sin årsredovisning förklaringar till varför ett uppdrag från Kommunfullmäktige inte har genomförts. 

Andra revisorsgruppen noterar att konsekvenserna av coronaviruset för Vård och äldrenämn
den har varit omfattande. Förhållandena har bl.a. försvårat för nämnden när det gäller att uppnå 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag. Andra revisorsgruppen bedömer att verksamheten 
har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

Ekonomi

Nämnden redovisar ett överskott på ca 53,9 mnkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges 
budget. Överskottet förklaras främst med lägre personalkostnader och på att budgeterade insatsvo
lymer inte kunnat genomföras av utförande verksamheter. Att volymerna inte når upp till budget är 
fortsatt kopplat till den pågående pandemin. Förhållanden som blev påtagliga redan under 2020.

Andra revisorsgruppen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen 
och att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Andra revisorsgruppen bedömer nämndens interna kontroll som tillräcklig. 

Bevakningsområden och fördjupade granskningar som avsett nämnden under 2021

Med utgångspunkt i risk och väsentlighetsanalysen har Andra revisorsgruppen under 2021 genomfört 
tre fördjupade granskningar som avsett nämnden. Granskningarna har avsett Borås Stads hantering 
av Coronapandemin, Centralt tillkommande kostnader och Samordnad varudistribution i Borås Stad. 
Utöver de fördjupade granskningarna har Andra revisorsgruppen bevakat fem områden under 2021.

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b3935c/1650611011101/Revisionsredogörelse%20år%202021%20Vård-%20och%20äldrenämnden.pdf


Bristerna som framkommer i granskningen avseende samordnad varudistribution i Borås Stad är så 
omfattande att den samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel inte kan bedömas som 
ändamålsenlig och effektiv. Vård och äldrenämnden behöver enligt Andra revisorsgruppens bedöm
ning stödja Kommunstyrelsens arbete med att genomföra en genomgripande översyn och omprövning 
av den samordnade varudistributionen i Borås Stad. 
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Fördjupade granskningar 2021
Första och Andra revisorsgrupperna har under 2021 genomfört nio fördjupade granskningar som berör 
Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Lekmannarevisorerna har genomfört en fördjupad 
granskning som berörde samtliga av Borås Stads kommunala bolag.

Nedan ges en kort redogörelse av varje fördjupad granskning och vilka nämnder som granskningarna 
avsåg. Granskningsresultat i förhållande till respektive nämnd specificeras i granskningsredogörelse 
för respektive nämnd. Respektive revisionsrapport kan nås i den digitala versionen av Stadsrevisionens 
årsrapport 2021 genom att klicka på rubrikerna nedan. 

Granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad
Berörda nämnder: Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att granska om principerna för hyressättning, renovering, underhåll och nybyggnation 
är ändamålsenliga och om arbetet bedrivs med en rättvisande redovisning och tillräcklig intern kontroll. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att det på övergripande nivå finns en väletablerad 
struktur för hur lokalförsörjningsprocessen ska bedrivas i staden. Stadsrevisionen bedömer sam
tidigt att processen i väsentliga delar behöver förtydligas och formaliseras i syfte att skapa likrik
tighet, förutsägbarhet och en mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Kommunstyrelsen 
och Lokalförsörjningsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning bl.a. tydliggöra pri
oriteringsordningen för lokalinvesteringar och ansvarsfördelningen mellan beställande nämnd, 
Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen. Dessa nämnder behöver även vidta åtgärder för 
att synkronisera den demografiska prognosen med lokalförsörjningsprocessen. 

Lokalförsörjningsnämndens planering och prioritering av fastighetsunderhållet bedöms mot bakgrund 
av de brister som framkommer i granskningen som otillräckligt. Lokalförsörjningsnämnden behöver 
enligt Stadsrevisionens bedömning bl.a. säkerställa att långsiktiga underhållsplaner upprättas för 
Borås Stads fastigheter och tillse att fastighetsförvaltarna har adekvat systemstöd. Nämnden behöver 
därut över riskklassificera underhållsåtgärder samt upprätta en prioriteringsordning för underhålls
planeringen. 

Stadsrevisionen bedömer att internhyressystemet säkerställer finansieringen av fastighetsförvalt
ningen i förhållande till kapitalkostnader, drift och underhåll för den del av beståndet som är uthyrt. 
Lokalförsörjningsnämnden behöver dock tydliggöra förutsättningarna för omklassificering av lokaler 
och när åtgärder bedöms vara standardhöjande.

Granskning av Borås Stads hantering av Coronapandemin
Berörda nämnder: Samtliga nämnder i Borås Stad.

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört 
en granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin. Granskningen har genomförts genom 
deltagande i KFi:s utvärderingsprogram Kommuner i Coronatider (KomCo). Syftet med granskningen 
var att beskriva och klargöra hur olika delar av den kommunala organisationen och verksamheten 
klarat att hantera pandemin ur ett organiserings, lednings och styrningsperspektiv. Syftet har även 
varit att skapa ett underlag för ett brett lärande kring hanteringen av pandemin. 

KFi konstaterar i rapporten att de som vidtalats i utvärderingen samstämmigt ger ett gott betyg åt 
kommunens organisering, styrning och ledning under pandemin. Krisledningsarbetet i pandemin 
uppges ha fungerat till största delen väl både centralt och lokalt i organisationen. En decentraliserad 

https://www.boras.se/download/18.7a676c2d17bbf5e582672d44/1631619452293/Rapport%20Borås%20Stad%20-%20Granskning%20av%20lokalförsörjningsprocessen.pdf
https://www.boras.se/download/18.47a63afb17cdf6bc940272e4/1636056319534/Decentraliserad%20krisorganisering_Borås%20Stads%20hantering%20av%20pandemin_U-rapport_nr_107.pdf
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strategi med en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner tillsammans med 
robusta förvaltningsorganisationer identifieras i utvärderingen som framgångsfaktorer. Stadsrevisionens 
sammantagna bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten att Borås Stads arbete i dessa 
delar i huvudsak har varit ändamålsenligt. 

Coronapandemin har inneburit både en tragedi för enskilda och stora utmaningar för hela samhället. 
Så även för Borås Stad. Genomförd utvärdering visar att hanteringen av pandemin har inneburit stora 
omställningar och ansträngningar i många av Borås Stads verksamheter. Förhållandena har bl.a. med
fört ett omfattande brett lärande efter hand och att många erfarenheter gjorts. Det är i Stadsrevisionens 
mening av stor vikt att den kunskap och erfarenhet i organisationen som pandemin medfört förvaltas 
på ett medvetet och aktivt sätt framöver. Stadsrevisionen vill i sammanhanget särskilt betona detta 
i förhållande till lagstiftningens krav om att hålla krisberedskaps och krisledningsfrågorna levande 
även när krisrelaterade händelser inte pågår. 

Utvärderingsrapporten avslutas med några rekommendationer som enligt Stadsrevisionens bedömning 
kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2021
Berörda nämnder: Kommunstyrelsen.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januariaugusti 2021. Vår bedömning baseras 
på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig 
granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kom
munal verksamhet och Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R17 Delårsrapport. 

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att den av Kommunstyrelsen upprättade delårsrap
porten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation avseende innehåll och utformning. Stadsrevisionen noterar att delårsrapporten har 
utvecklats sedan föregående år, bl.a. finns information om koncernen numera i delårsrapporten i 
enlighet med LKBR. 

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i delårsrapporten konstatera att samtliga tre av årets finansiella 
mål troligen kommer att uppnås under 2021. Stadsrevisionen noterar att Borås Stad fortfarande inte 
har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen. 

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten i november månad, 
vilket medför att tiden för att vidta åtgärder före årets slut blir mycket kort. Stadsrevisionen bedömer 
mot denna bakgrund att perioden för delårsrapporten och dess behandling under november månad 
i Kommunfullmäktige ligger för sent för att kunna utgöra ett underlag för styrning.

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Berörda nämnder: Samtliga nämnder i Borås Stad.

Stadsrevisionen har granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. Syftet med granskningen 
var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras till nämnderna och granska om 
hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med Kommunallagen och Kommunfullmäktiges 
reglementen. 

Granskningen visar att de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp 

https://www.boras.se/download/18.385a44c917cdfc2502fc1e64/1636968129597/Rapport%20Granskning%20av%20BS%20delårsrapport%202021.pdf
https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Borås%20Stad.pdf
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och avser en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt och betalande nämnder 
saknar i stor utsträckning inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medför 
administrativt merarbete och det saknas formella beslut när det gäller merparten av kostnaderna. Det 
saknas även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomförs inte när nya centralt tillkommande kostnader införs. Hanteringen av de centralt till
kommande kostnaderna bedrivs till stor del inte i enlighet med Kommunfullmäktiges beslutade 
reglementen. 

Förhållandena försvårar nämndernas budgetarbete, medför risker för ineffektivitet och att inte ovä
sentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas grunduppdrag årligen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Servicenämndens hantering av de centralt tillkom
mande kostnaderna till största delen är ändamålsenlig. Grundskolenämndens hantering bedöms som 
delvis ändamålsenlig. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens hantering inom området 
bedöms inte vara ändamålsenlig. Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms därutöver som 
otillräcklig. Stadsrevisionens bedömning är att bristerna inom området är så pass omfattande att 
hanteringen totalt sett inte kan ses som ändamålsenlig och effektiv. 

Kommunstyrelsen och berörda nämnder behöver säkerställa att hanteringen av de centralt tillkom
mande kostnaderna sker i enlighet med Kommunfullmäktiges reglementen. Kommunstyrelsen 
behöver därutöver genomföra en genomgripande analys av de centralt tillkommande kostnaderna, 
överväga alternativa finansieringsmodeller och se över hur hanteringen kan effektiviseras och följas 
upp. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området och genomföra 
en översyn av nämndernas reglementen. 

Nämndernas ekonomiska förutsättningar för att genomföra sina grunduppdrag anges årligen i Borås 
Stads budget. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala att de centralt tillkommande kostnaderna 
riskerar att urholka Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Granskning av samordnad varudistribution
Berörda nämnder: Kommunstyrelsen, Servicenämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Vård och äldrenämnden och Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden. 

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningens syfte var att 
granska om den samordnade varudistributionen uppfyller målsättningarna för projektet och om 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv när det gäller distribution av livsmedel. 

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför Kommunfullmäktiges beslut och 
de övriga målsättningar som finns inom området konstatera att Kommunfullmäktige hade höga 
ambitioner med införseln av samordnad varudistribution i Borås Stad. 

Granskningen visar att merparten av dessa ambitioner inte har förverkligats. I flera fall har utveck
lingen istället gått i motsatt riktning. 

Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a. inneburit ökad arbetsbelastning, försämrad 
arbetsmiljö och ökat matsvinn i Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsättningarna nås inte 
och modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksamheter. Arbetet präglas 
därutöver av bristande kommunikation, samordning, styrning och ledning. Förhållandena innebär 
bl.a. att verksamheten i tillagningsköken inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges 
målsättningar eller fullt ut uppfylla Borås Stads Kostpolicy. 
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https://www.boras.se/download/18.e72553c17ee2fde4a458f/1644503587181/Rapport%20Samordnad%20varudistribution.pdf
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Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den samordnade varudistributionen 
när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, 
genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributionen i 
Borås Stad. Arbetet behöver i Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till att Kommun
fullmäktiges mål kan nås. 

Måltider är en väsentlig del av vardagen för många barn, elever, äldre, brukare m.fl. i Borås Stads 
verksamheter. Detta understryker i Stadsrevisionens mening vikten av åtgärder inom området. 

Borås Stads arbete med barnkonventionen 
Berörda nämnder: Samtliga nämnder i Borås Stad.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har genomförts 
av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vidtagit 
åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. 
Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, dels mot 
kartläggning av hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning 
som rör barn och ungdomar. 

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare inte har fått 
genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i sta
dens styrdokument eller i arbets och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller genomförande 
av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. På det stora hela 
saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med barnkonventionen. 

Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss myndighetsutövning visar 
bl.a. att Grundskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden 
behöver säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Dessa nämnder behöver även säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och 
dokumenteras vid samtliga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. Grundskolenämnden 
behöver därutöver säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighets
utövningen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

Ärendeberedning i de kommunala bolagen i Borås Stad 
Berörda nämnder och bolag: Kommunstyrelsen och samtliga Borås Stads kommunala bolag.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att granska bolagens beredningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige och 
bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och 
andra lagars krav på beredning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning 
att de brister som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att Kommunstyrelsens 
beredning av ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db1108cc/1646380751195/Granskning%20av%20barnkonventionen%20Borås%20stad%202021.pdf
https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db1277e3/1646733960708/Rapport%20-%20Ärendeberedning%20i%20Borås%20Stads%20bolag.pdf
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Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det gäller frågor av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt i bolagen och Kommunstyrelsen kan utvecklas och hänvisar till bilagd rapport 
för precisering av rekommendationer. 

När det gäller ärendeberedningen i de kommunala bolagen bedömer Stadsrevisionen att bolagen till 
största delen har en ändamålsenlig beredningsprocess. Utöver aktiebolagslagen finns ingen laglig reg
lering som rör ärendens beredning inom respektive bolag. Väsentliga delar som behöver utvecklas för 
bolagen är protokollföringen från bolagsstyrelsernas sammanträden, att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs i enlighet med upprättat protokoll och att ansvar och rutiner för förvaring och utlämnande 
av allmänna handlingar upprättas. 

Granskning av elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Berörda nämnder: Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av elevdokumentation i Gymnasie och vuxenutbild
ningsnämnden i Borås Stad. Granskningens övergripande syfte är att undersöka hur väl nämndens 
verksamhet uppfyller lagkrav och regler inom området elevdokumentation.

Granskningen visar att nämnden har implementerade övergripande systemstöd för områdena betyg, 
individuell studieplan, närvaro/frånvarorapportering, åtgärdsprogram, hantering av disciplinära 
och andra särskilda åtgärder samt elevhälsohandlingar. Granskningen visar även att nämnden har 
centralt framtagna rutiner avseende disciplinära och andra särskilda åtgärder. Rutiner för upprättande 
av åtgärdsprogram finns på alla gymnasieskolor. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens 
hantering av elevdokumentation är ändamålsenlig.

https://www.boras.se/download/18.4c5d182417f449f7db128dc4/1646751136445/Rapport%20-%20Elevdokumentation%20i%20Gymnasie-%20och%20vuxenutbildningsnämnden.pdf
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Stadsrevisionens bedömningar
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål som 
Kommunfullmäktige beslutat. Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till reviso
rernas ställningstagande i revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett 
risk och väsentlighetsperspektiv.

I avsnittet sammanfattas Stadsrevisionens samlade bedömning av om årsredovisningen är rättvisande, 
d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplys
ningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. 

Stadsrevisionen bedömer att årsredovisningen gör avsteg från delar av RKR:s rekommendationer avseende 
RKR R5 Leasing, RKR R6 Nedskrivningar, RKR R7 Finansiella tillgångar och skulder, RKR R9 
Avsättningar och ansvarsförbindelser, RKR R10 Pensioner samt RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelse
Stadsrevisionens bedömning är att förvaltningsberättelsens struktur till stora delar är upprättad i 
enlighet med RKR R15. Stadsrevisionen konstaterar att samtliga tre finansiella mål är uppnådda. 
Stadsrevisionen har identifierat följande förbättringsområden i förvaltningsberättelsen i enlighet med 
RKR R15:

• Koncernperspektivet ska framgå i första hand och kommunens utveckling i andra hand. 

• Upplysningar saknas för förvaltningen av pensionsmedel för kommunkoncernen och delvis 
för kommunen. 

• Att det saknas väsentlig information om uppföljning och intern kontroll avseende  
kommunkoncernen, samt hur den interna kontrollen är utformad för kommunen.

• Att upplysningar om budget och budgetavvikelser saknas för kommunkoncernen i  
avsnittet God ekonomisk hushållning.  

• Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och poster gällande öronmärkningar ska inte 
ingå. 

Mål och uppdrag
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen inte har uppnått mål
sättningen för 12 av 23 indikatorer (52 %). Målsättningen uppnås för 8 av 23 indikatorer (35 %). 
För tre av 23 indikator går det inte att säga något om måluppfyllelsen då inga siffror för 2021 finns 
tillgängliga. Stadsrevisionen bedömer att överlag analyseras indikatorerna i årsredovisningen och det 
redogörs för åtgärder att nå indikatorernas mål under året.

Av de 26 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och Kommunstyrelse har 12 inte 
genomförts, vilket motsvarar drygt 46 %. Stadsrevisionen bedömer att det saknas en sammanfat
tande analys av uppdragen i årsredovisningen. Stadsrevisionen konstaterar att genomförandet av 
Kommunfullmäktiges uppdrag har försämrats något jämfört med föregående år och bedöms fortfa
rande vara ett förbättringsområde.

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2021

https://www.boras.se/download/18.2796c48e180431a308b39d72/1650612997001/Rapport%20Granskning%20av%20Borås%20Stads%20årsredovisning%202021.pdf
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Stadsrevisionen bedömer att en sammanhållen redovisning av verksamhetsmål och måluppfyllelse, i 
såväl kommunkoncern som kommunen saknas i avsnittet God ekonomisk hushållning i förvaltnings-
berättelsen. 

Resultaträkning
Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Årets resultat uppgår till 
472 mnkr för kommunen, för kommunkoncernen 572 mnkr. 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. Resultaträkningen är uppställd i 
enlighet med 5 kap. 2 § LKBR. Stadsrevisionen har identifierat följande avvikelser i resultaträkningen 
i enlighet med RKR:s rekommendationer: 

• I Borås Stads årsredovisning har samtliga hyres/leasingavtal betraktats som operationella och 
bokförts direkt som kostnader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräk
ningen. Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad inte följer RKR R5 Leasing fullt ut. 

• Att det saknas upplysningar om de händelser eller omständigheter som lett till nedskriv
ningen som ska lämnas i not för varje tillgång i enlighet med RKR R6. Stadsrevisionens 
bedömning är att Borås Stad inte följer RKR R6 fullt ut. 

Balansräkning
Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen bedömer att  
balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar tillräckliga noter. Stadsrevisionen 
har identifierat följande avvikelser i balansräkningen:

• Att noterna uppfyller kraven i RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder, dock 
saknas det tilläggsupplysningar i not i enlighet med RKR R7. 

• Att avsnittet andra avsättningar inte följer RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser fullt 
ut gällande ansvarsförbindelser.

• Att uppföljning görs gällande pensioner i enlighet med RKR R10 Pensioner;

¡ Om det finns det några pensionsförpliktelser vilka inte omfattas av RIPS (Riktlinjer för 
pensionsskuldsberäkning; d.v.s. den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensions
förpliktelser).

¡ Om det finns det några villkor vilka avviker, särskilda villkor, från vad som är normalt 
för vilka upplysningar borde lämnas.

Kassaflödesanalys
Stadsrevisionen bedömer att upplysning om väsentliga händelser som påverkat kassaflödet inte finns. 
Stadsrevisionen noterar därutöver att vissa större poster i analysen kunde ha kommenterats. Ett utveck
lingsområde är att vissa poster, som t.ex. investeringar i anläggningstillgångar, kan kommenteras i 
not, samt att bättre kommentera kassaflödesanalysen genom tilläggsupplysningar. 

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning samt God redovisningssed. 

Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet 
är uppfyllt. I årsredovisningen saknas verksamhetsmål i koncernperspektivet. 
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När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av Kommun 
fullmäktiges indikatorer uppnås inte 12 av 23 indikatorer (52 %). När det gäller Kommunfullmäktiges 
uppdrag har 12 av 26 uppdrag (46 %) inte genomförts under året. Måluppfyllelse av Kommun
fullmäktiges indikatorer och genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande 
vara ett förbättringsområde. Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk hushållning ska 
innehålla en sammanhållen utvärdering gällande verksamhetsmål och uppdrag för både kommun
koncernen och kommunen, vilket saknas. 

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen har fortsatt att utvecklats i jämfö
relse med tidigare år. Ytterligare utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för att 
tydliggöra kommunens utveckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 
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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 tillfredsstäl
lande sätt

• om räkenskaperna är rättvisande

• om den interna kontrollen som görs är tillräcklig

Revisionsplanen för revisionsåret har i allt väsentligt kunnat fullföljas. Granskningarnas resultat 
redovisas genom fortlöpande kommunikation med Kommunfullmäktige, berörda nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag. Bedömningar, slutsatser och rekommendationer kommuniceras med berörd 
nämnd eller styrelse.

Viktiga händelser under året

• Avtal om räkenskapsrevision och verksamhetsrevision har tecknats för revisionsåret 2020 
samt 2021 med Sjuhärads samordningsförbund. 

Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag
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Nämndens verksamhet 
Resultat
Ekonomiskt sammandrag

Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse

Statsbidrag 0 0 0 0 0

Avgifter och övriga 
intäkter 535 599 643 754 111

Summa intäkter 535 599 643 754 111

Personal -4 669 -5 106 -5 626 -5 446 180

Lokaler -185 -185 -191 -186 5

Material och 
tjänster -1 334 -1 254 -876 -1 154 -278

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader -6 188 -6 545 -6 693 -6 786 -93

Buffert (endast  
i budget)

Nettokostnad -5 653 -5 946 -6 050 -6 032 18

Kommunbidrag 5 875 6 000 6 050 6 050 0

Resultat efter 
kommunbidrag 222 54 0 18 18

Godkänt ianspråk-
taget ackumulerat 
resultat

Godkända “öron-
märkta” projekt

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 222 54 0 18 18

Ackumulerat 
resultat 1 255 1 309

Resultatanalys
Årets resultat påverkas delvis av en kostsam granskningsinsats i revisionsplan 2021. Utvecklingen har 
följts nogsamt under året och behov av ev. justering av inköp av övriga material och tjänster har setts 
över. Inga åtgärder har varit nödvändiga.

Utvecklingen de senaste tre åren är en budget i balans och en mindre ökning av det ackumulerade 
överskottet.
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Kostnader för “öronmärkta” projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2020 Utfall 2021 Återstår

Summa

Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader

Tkr Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2021

Bokslut 
2021 Avvikelse

Räkenskapsrevision 1 377 1 426 1 452 1 447 5

Verksamhetsrevision 4 276 4 520 4 598 4 585 13

Summa 5 653 5 946 6 050 6 032 18

Verksamhetsanalys
Organisation
De 12 förtroendevalda revisorerna är uppdelade i två grupper med olika revisionsområden. Revisorerna 
har bevakningsansvar för specifika nämnder. För varje revisorsgrupp utser Kommunfullmäktige en 
ordförande och en vice ordförande, ur den gruppen utses även lekmannarevisorer för de kommu
nala bolagen. Ordförandena och vice ordförandena från revisorsgrupperna utgör Revisorskollegiet. 
Kommunfullmäktige väljer bland Revisorskollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Dessa utgör revisorskollegiets presidium. Revisorskollegiet fullgör Stadsrevisionens samtliga nämnd
uppgifter, medan revisorsgrupperna hanterar granskningsfrågorna.

Personalstyrkan vid revisionskontoret har under perioden bemannats av fem revisorer. 
Revisionskontorets personal utgörs av tre män och två kvinnor. Stadsrevisionen kompletterar den 
egna personalen med externa konsulter.

Verksamhetsmål
Revisionens mål är även att granska i en omfattning som följer lagstiftning och God revisionssed, 
vilket bl.a. innebär:

• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplaner för Första och Andra revisorsgrupperna.

• att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med upp
ställda mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna 
kontrollen av verksamheten är tillräcklig.

• att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d.v.s. om de löpande 
och årliga räkenskaperna är rättvisande.

• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

• att lämna revisionsberättelse och förslag när det gäller ansvarsprövning till varje nämnd och 
till Kommunstyrelsen.

• att lämna granskningsrapporter till Kommunfullmäktige avseende lekmannarevisorernas 
granskning av de kommunala bolagen.
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Verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och samverkan
Stadsrevisionen i Borås deltar i samarbetet inom Starev – ett samarbetsorgan för kommuner med egna 
revisionskontor. Förtroendevalda och tjänstemän har regelbundet ett utbyte av erfarenheter inom 
Starev; bl.a. genom konferenser.

Stadsrevisionen prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och såväl förtroendevalda som tjänste
männen på Revisionskontoret deltar regelbundet i utbildningar och seminarier.

Revisionskontorets personal samarbetar med kontoren inom Starevnätverket när det gäller verksam
hets, kompetens och systemutveckling. Yrkesrevisorerna är också medlemmar i Skyrev (Sveriges 
Kommunala yrkesrevisorer) och två av kontorets fem yrkesrevisorer är av Skyrev certifierade kom
munala yrkesrevisorer.

Stadsrevisionen deltar sedan tidigare i det s.k. SÄKREVsamarbetet. Samarbetet innebär att revisions
kontoret ska genomföra granskning årligen av ett annat regionalt eller kommunalt revisionskontor. 
Under 2021 genomfördes granskning av Linköpings revisionskontor avseende revisionsår 2020. Under 
2021 granskades Revisionskontoret i Borås Stad av Norrköpings revisionskontor för granskningsåret 
2020.

Analys av verksamheten
Revisionsplanen har till största delen genomförts som planerat under året. Samtliga fördjupningsprojekt 
har genomförts. Totalt har 11 fördjupningsprojekt genomförts under året. Samtliga fördjupningsprojekt 
kommer att vara avrapporterade till revisorsgrupperna under våren 2022.

Granskning av årsredovisning och delårsredovisning för Borås Stad har genomförts under året. Båda 
insatserna genomförs som särskilda granskningsprojekt. Revisionskontoret har under de senaste två 
åren avdelat ytterligare resurser för denna granskning vilket medfört en mer grundlig granskning.

Revisionskontoret är även sakkunniga biträden till revisorerna i Södra Älvsborgs räddningstjänstför
bund (SÄRF) och Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund. I och med revisionsåret 2020 är 
revisionskontoret även sakkunniga biträden till revisorerna i Sjuhärads samordningsförbund (SjuSam). 
Förhållandena regleras i upprättade avtal med respektive förbund och innefattar granskning av del
årsredovisning och årsredovisning. Ett fördjupningsprojekt har genomförts under 2021 avseende 
Sjuhärads kommunalförbund?

Lekmannarevisionen planeras i huvudsak separat, men i samordningen är det väsentligt med en 
avstämning mot övrig granskning innehållsmässigt såväl som resursmässigt. Biträdet av lekmannare
visorernas granskning har resursmässigt utökats under 2020 och 2021. Stadsrevisionen ansvarar enligt 
reglementet för att att samordna upphandling av auktoriserad revision till de kommunala bolagen. 
Sådan upphandling genomfördes under 2018 och 2019. Revisionskontoret har under 2021 genomfört 
en uppföljning av de upprättade avtalen om auktoriserad revision. Uppföljningen har sammanställts 
skriftligt och delgivits samtliga bolag och leverantör.

Möten har under året genomförts med samtliga nämndpresidier. På grund av situationen med Corona 
pandemin har möten med bolagsstyrelser inte kunnat påbörjas som avsett under 2021. Under 2022 
ska styrelsebesök med samtliga bolagsstyrelser genomföras.
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Verksamheten 2021
Instruktionen från Kommunfullmäktige om att anställda i upphandlande verksamheter ska ha arbets
villkor jämförbara med anställda i Borås Stad säkerställs inom ramen för upphandling av revisions
konsulter genom uppställda krav.

Jämställdhetsperspektivet
Stadsrevisionen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Detta arbetas löpande med och när rekry
tering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, arbetslivs
erfarenhet samt utbildning.

Konsekvenser av coronaviruset
Stadsrevisionens verksamhet har påverkats i mindre utsträckning av Coronaviruset. Revisionskontorets 
personal har i större utsträckning arbetat på distans. Granskningsarbetet har till största delen fått 
styras om till att skötas via digitala möten och intervjuer. Under året har inplanerade konferenser 
och utbildningar till viss del ställts in, bl.a. STAREV syds erfarenhetskonferens. Den den årliga erfa
renhetskonferensen mellan revisionskontoren i Borås, Helsingborg, Malmö, Linköping, Norrköping 
och Gävle har skjutits fram till 2022.

Inplanerade utbildningsinsatser har till största delen fått genomföras genom distansutbildning eller 
ställas in. Situationen med Coronaviruset har inneburit att utbudet av utbildning som är tillgänglig 
på distans har ökat vilket medfört att fler utbildningsinsatser kunnat genomföras till en lägre kostnad 
än planerat.

Sammantaget uppskattas de ekonomiska konsekvenserna för Stadsrevisionen hittills under året till 
30 tkr. Beloppet avser minskade kostnader för resor, kurser och konferenser. Summan har använts 
till elektronikinköp samt revisionskonsulter.

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2021, tkr

Minskade kostnader i samband med  
kurser och konferenser för förtroendevalda 
och personal

30

Summa 30
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Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen
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