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§ 56 Dnr TEN 2021-00105 1.2.3.3 

Revisionsrapport- Uppföljande granskning av 
samhällsplanering och bostadsbyggande 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar synpunkterna i rapporten men har inga förslag på 
åtgärder från nämndens sida. Tekniska nämnden ansvarar inte för processerna 
för samhällsplanering och bostadsbyggande men deltar där så behövs.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har som en av fyra nämnder mottagit revisionsrapporten 
Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås 
Stad. Nämnden ska senaste den 28 maj 2021 skicka in ett svar på rapporten 
med planerade åtgärder till Stadsrevisionen. Syftet med rapporten är att följa 
upp en granskning som genomfördes år 2017 och ge en nulägesanalys av hur 
området ser ut nu. Revisionen har utgått från ett antal revisionsfrågor och 
metoderna för granskningen har bestått av dokumentstudier, statistik och 
intervjuer och tjänstemän på förvaltningar och bolag. 

I granskningen presenteras att det finns en skillnad mellan Borås och 
jämförbara kommuner beträffande nyproducerade bostäder och att skillnaden 
har ökat sedan 2017. Stadsrevisionen bedömer att vissa tidigare brister är 
åtgärdade men att det behövs mer arbete inom områden mark-, trafik- och 
parkeringsfrågor. Samverkan och samordningen inom kommunen bedöms 
också behöva utvecklas ytterligare.  

För Tekniska nämndens del framkommer det i granskningen att 
intervjupersoner menar att det är angeläget med tydliga prioriteringar när det 
gäller trafik- och parkeringsfrågor. Styrande dokument i form av Trafikplan och 
Parkeringsstrategi som Kommunstyrelsen ansvarar för håller på att utarbetas 
och förväntas inom en snar framtid sändas på remiss. 

Tekniska nämndens berörs också av de synpunkter som förs fram vad gäller 
samverkan och samordning då förvaltningen ingår i de forum som finns inom 
samhällsplaneringen på förvaltningsnivå.  

Tekniska nämnden noterar synpunkterna i rapporten men har inga förslag på 
åtgärder från nämndens sida. Tekniska nämnden ansvarar inte för processerna 
för samhällsplanering och bostadsbyggande men deltar där så behövs.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv 2021-02-24 

2. Rapport- Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande              
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Revisionsrapport- Uppföljande granskning av 
samhällsplanering och bostadsbyggande 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar synpunkterna i rapporten men har inga förslag på 
åtgärder från nämndens sida. Tekniska nämnden ansvarar inte för processerna 
för samhällsplanering oh bostadsbyggande men deltar där så behövs. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har som en av fyra nämnder mottagit revisionsrapporten 
Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås 
Stad. Nämnden ska senaste den 28 maj 2021 skicka in ett svar på rapporten 
med planerade åtgärder till Stadsrevisionen. Syftet med rapporten är att följa 
upp en granskning som genomfördes år 2017 och ge en nulägesanalys av hur 
området ser ut nu. Revisionen har utgått från ett antal revisionsfrågor och 
metoderna för granskningen har bestått av dokumentstudier, statistik och 
intervjuer och tjänstemän på förvaltningar och bolag. 

I granskningen presenteras att det finns en skillnad mellan Borås och jämförbar 
kommuner beträffande nyproducerade bostäder och att skillnaden har ökat 
sedan 2017. Stadsrevisionen bedömer att vissa tidigare brister är åtgärdade men 
att det behövs mer arbete inom områden mark-, trafik- och parkeringsfrågor. 
Samverkan och samordningen inom kommunen bedöms också behöva 
utvecklas ytterligare.  

För Tekniska nämndens del framkommer det i granskningen att 
intervjupersoner menar att det är angeläget med tydliga prioriteringar när det 
gäller trafik- och parkeringsfrågor. Styrande dokument i form av Trafikplan och 
Parkeringsstrategi som Kommunstyrelsen ansvarar för håller på att utarbetas 
och förväntas inom en snar framtid sändas på remiss. 

Tekniska nämndens berörs också av de synpunkter som förs fram vad gäller 
samverkan och samordning då förvaltningen ingår i de forum som finns inom 
samhällsplaneringen på förvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv 2021-02-24 
2. Rapport- Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande                            
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Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se  
 
 

 

Jan Idehed  
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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