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Inledning
Denna årsrapport är det sammanfattade dokumentet över Stadsrevisionens granskning av
2018 års verksamhet i Borås Stad. Revisionen har genomförts av Första och Andra revisorsgrupperna och av lekmannarevisorerna med sakkunnigt biträde från Revisionskontoret.
Upphandlade konsulter har använts i viss utsträckning. Granskningen har utförts i enlighet
med lagstiftning, God Revisionssed, revisionsreglemente, upprättade revisionsplaner och
granskningsplaner. Granskningar som resulterat i separata rapporter har avrapporterats
löpande under året till berörda nämnder/styrelser och Kommunfullmäktige.
Revisorerna ska lämna revisionsberättelser som underlag för ansvarsprövningen
i Kommunfullmäktige. Separata revisionsberättelser för varje nämnd och för
Kommunstyrelsen är bilagda denna årsrapport. När det gäller de kommunala bolagen
sammanfattas lekmannarevisorernas granskning i årsrapporten och lekmannarevisorernas
granskningsrapporter biläggs. Revisionsberättelserna för bolagen från de ansvarsprövande
revisorerna biläggs bolagens årsredovisningar.
Enskilda revisionsrapporter kan laddas ner från Stadsrevisionens hemsida eller beställas
från Revisionskontoret.
STADSREVISIONEN

Ingwer Kliche				Andreas Ekelund
Ordförande				Revisionschef		
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Stadsrevisionen
– medborgarnas
förlängda arm
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Utgångspunkter för
granskningen

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

Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges instrument för att
kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs.
Granskningen ska samtidigt främja en effektiv och ändamålsenlig
kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.
Stadsrevisionens granskning tar sin utgångspunkt i en årlig riskoch väsentlighetsanalys. Med analysen som grund formulerar
Första och Andra revisorsgrupperna revisionsplaner för revisionsåret. Revisionsplanerna är styrande för granskningsinsatserna,
men oförutsedda händelser kan föranleda specifika
granskningsinsatser och anpassning av planerna.

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

Revisionskritik ska framgå av revisionsberättelsen, och
berörd nämnd/styrelse ska ges möjlighet att bemöta kritiken.
Revisionskritik ska enligt lagstiftningen och God revisionssed
riktas som en anmärkning, med eller utan tillstyrkande av
ansvarsfrihet. Stadsrevisionen redovisar även iakttagelser
och bedömningar som inte föranleder formell revisionskritik
enligt lagstiftning och God revisionssed, men som bör leda
till åtgärder på olika områden. Om utvecklingsprocesser är
initierade uppmärksammas åtgärderna, och utvecklingen följs
i avvaktan på uppföljningsbara resultat.
Nämndernas verksamhet, ekonomiska resultat och interna
kontroll granskas löpande under revisionsåret. Efter avslutat
verksamhetsår genomför Stadsrevisionen en översiktlig granskning
av Kommunstyrelsens och nämndernas årsredovisningar.
Stadsrevisionen granskar även Borås Stads årsredovisning.
Från och med år 2014 innefattar Kommunfullmäktiges budget
vision 2025 och de strategiska målområdenas indikatorer med
målvärden.

Foto: Anna Hult

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

•

Rapporter tillställs granskade nämnder och styrelser för
åtgärder, alternativt för kännedom. I missivbrev framgår
revisorernas bedömningar och datum för förväntat svar

•

Revisionsrapporter, kortrapporter och rapportsammandrag
sänds till Kommunfullmäktiges presidium

•

Rapportsammandrag och kortrapporter distribueras till
Kommunfullmäktiges ledamöter

•

En sammanfattande revisionsredogörelse med
revisionsberättelse tillställs samtliga nämnder och
Kommunstyrelsen

•

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

•

Revisionsrapporter, rapportsammandrag, kortrapporter
och årsrapporten publiceras på Stadsrevisionens hemsida,
liksom inkomna svar från nämnder och styrelser

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

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

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

Kommunfullmäktiges
presidium

Nämndbesök

Revisorskollegiets presidium har regelbundna möten med
Kommunfullmäktiges presidium för avrapportering av
granskning, revisionsplanering och för Stadsrevisionens
budgetberedning. Under år 2018 har två möten genomförts.

Stadsrevisionen är angelägen om att informera om revisionens
uppgifter och roll och att upprätthålla en bra dialog med
nämnder och styrelser för att få till stånd förbättringar med
utgångspunkt från iakttagelserna. Revisorsgrupperna genomför
nämndbesök vid samtliga nämnder under mandatperioden. Vi
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.

Sammanfattning av
granskningen
Sammanfattande resultat av 2018 års granskning redovisas
nedan. Granskningen rapporteras nämndvis för Första
och Andra revisorsgrupperna. Redovisningen inleds med
revisionsberättelserna för Kommunstyrelse och nämnder.

Presidiemöten

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

I enlighet med beslut i revisorsgrupperna har samtliga
nämndpresidier och Kommunstyrelsens presidium besökts under
2018. I mötena har bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer,
nämndernas/Kommunstyrelsens presidier, bevakningsansvariga
yrkesrevisorer och berörda förvaltningstjänstemän deltagit.
Avsikten är att vidmakthålla en god dialog med nämnderna/
Kommunstyrelsen och att stämma av granskningsresultat i
den grundläggande granskningen.

Fakta

Styrelsebesök

Revisionsrapporter som avser
granskning av 2018 års verksamhet:

I Likhet med förhållandena för nämnderna har
lekmannarevisorerna uttalat att bolagsstyrelserna ska besökas en
gång per mandatperiod. Lekmannarevisorerna, deras sakkunniga
biträden har tillsammans med ansvariga auktoriserade revisorer
under mandatperioden 2014-2018 besökt samtliga styrelser
för de kommunala bolagen. Syftet med styrelsebesöken är
likartat med nämndbesöken. Styrelseledamöterna informeras
om revisorernas roll och om styrelseledamöternas ansvar, och
revisorerna har en dialog med styrelseledamöterna.

2018-11-12 Borås Stads Delårsrapport 2018
2018-11-12 Finansverksamheten
2019-01-21 Samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga
2019-02-11 Borås Stads näringslivsarbete
2019-02-11 Kommunstyrelsens ärendeberedning i
Borås Stad

Kommunfullmäktiges
sammanträden

2019-02-18 Styrning och uppföljning av privata
utförare inom förskola, skola, vård
och omsorg

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

2019-03-18 Stöd till enskilda att hantera sin egen
ekonomi i Borås Stad
2019-04-15 Granskning av Borås Stads
årsredovisning
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Intern kontroll

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

Revisorerna prövar årligen om den interna kontrollen som görs
inom nämnderna 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 således 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

kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, dvs. att den
förebygger, upptäcker och åtgärdar
arbetet med den interna kontrollen är strukturerat samt
integrerat i organisation, 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 kontrollen sammanfattas
för respektive nämnd genom nedanstående bedömningsnivåer.
Eventuella avvikelser redovisas i respektive nämnds
revisionsredogörelse.

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

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

Granskningen visar betydande
avvikelser i den interna kontrollen
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Revisionsberättelser
för Borås Stads nämnder
Kommunstyrelsen

Sociala omsorgsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Arbetslivsnämnden

Servicenämnden

Förskolenämnden

Fritids- och Folkhälsonämnden

Grundskolenämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Tekniska nämnden

Vård- och äldrenämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för
Kommunstyrelsen år 2018
Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2018. 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 målvärdena för nio av de elva indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Fyra av Kommunfullmäktiges sex uppdrag till nämnden är inte
genomförda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför
man inte uppnår mål.
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad.
Vår sammanfattande bedömning är att bristerna inom området är så betydande att
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kan ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen
behöver upprätta en tydlig och transparent ärendeberedningsprocess som klargör
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Kommunstyrelsen behöver
även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på professionell
sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är
väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens
intentioner.
Vi bedömer att Kommunstyrelsens finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden.
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs. Borås Stad behöver ta
fram en långsiktig finansiell strategi och Kommunstyrelsen behöver säkerställa att de
pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst lika noggrant som övriga
Kommunkoncernen.
Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet i Borås Stad är enligt
vår bedömning inte ändamålsenligt. Förhållandena medför att det inte går att uttala
sig om Borås Stads näringslivsarbete är effektivt, eftersom analys och uppföljning av
resultat inom området saknas.
Vi bedömer att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata utförare
som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen bör se
över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig
verksamhet enligt LSS som avtalats via LOV.
Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte fullt ut tillsett att styrningen av det
förebyggande arbetet kring barn och unga är samordnat på ett ändamålsenligt sätt.
9
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Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet
inom området och bl.a. arbeta fram en övergripande strategisk målbild och klargöra
kommungemensamma definitioner av för området centrala begrepp. Kommunstyrelsen
behöver även utveckla analys och utvärdering av resultat och effekter av det förebyggande
arbetet kring barn och unga.
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2018. Det föreligger brister i
måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer och i genomförandet av
Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen/nämnderna. Första revisorsgruppen
bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorer är otillräcklig.
Stadsrevisionen noterar att det saknas beslutsunderlag från Kommunfullmäktige som
styrker budgetförändringar avseende fem budgetposter. Stadsrevisionen bedömer att detta
är ett avsteg från kommunallagen. Vidare noterar Stadsrevisionen att vissa avvikelser
förekommer från Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. De största
avvikelserna avser:
•
•
•

RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse
RKR 13.2 Redovisning av finansiella hyres-/leasingavtalen
RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden

Första revisorsgruppen bedömer att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad
enligt God redovisningssed, lagen om kommunal redovisning, kommunallagen och
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning
och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt.
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 budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms
som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-04-15

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Bill Johansson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Valnämnden
år 2018
Vi har granskat Valnämndens verksamhet och årsredovisning 2018. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
Vi bedömer att Valnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är otillräcklig med
hänvisning till att nämnden inte har genomfört någon riskanalys, inte har antagit någon
intern kontrollplan eller genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden
har inte heller antagit regler och anvisningar för intern kontroll.
Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018. Lennart Krok har inte
deltagit i beslutet på grund av jäv. Oscar Undevall har endast deltagit fram till december
2018 då han avsade sig uppdraget.
Borås 2019-04-15

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Lokalförsörjningsnämnden år 2018
Vi har granskat Lokalförsörjningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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 målvärdena för två av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till
varför man inte uppnår målen. Ett av Kommunfullmäktiges fem uppdrag till nämnden
är inte genomförda.
Vi bedömer att Lokalförsörjningsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden bör upprätta en buffert, samt att
användningen av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig, men identifieras som ett utvecklingsområde.
Vi tillstyrker att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-03-11

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Bill Johansson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2018
Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 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 målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Det är väsentligt att nämnden ger förklaringar till varför man inte
uppnår mål.
Vi bedömer att Servicenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-03-11

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Fritids- och
folkhälsonämnden år 2018
Vi har granskat Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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 målvärdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte
är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges tre uppdrag till nämnden är inte genomfört.
Fritids- och folkhälsonämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och
förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden.
Stadsrevisionen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med övriga
berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och
förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad
samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom
området mellan nämnderna.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ha en tillräckligt stor buffert. Den interna kontrollen
bedöms som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-03-25

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Bill Johansson
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Årsrapport 2018

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsnämnden år 2018
Vi har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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 målvärdena för en av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Kommunfullmäktiges enda uppdrag till nämnden är överflyttat till
en annan nämnd.
Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är
tillräcklig.
Vi tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-03-11

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Tekniska
nämnden år 2018
Vi har granskat Tekniska nämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 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 målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges fem uppdrag till nämnden är inte
genomfört.
Vi bedömer att Tekniska nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognosticerat
underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Vi bedömer
att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-04-15

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Bill Johansson
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Årsrapport 2018

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Miljö- och
konsumentnämnden år 2018
Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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 målvärdena för samtliga fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera
den egna ekonomin inte är ändamålsenligt. Miljö- och konsumentnämnden behöver
tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig samverkan
och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området
kan nås.
Vi bedömer att Miljö- och konsumentnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när
det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Den interna kontrollen bedöms
som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Miljö- och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-04-15

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok
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Bill Johansson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kulturnämnden år 2018
Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 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 målvärdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda.
Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert, samt
att användningen av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig med hänvisning till
avvikelse i uppföljningen av den interna kontrollen.
Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-04-08

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2018

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden år 2018
Vi har granskat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet och årsredovisning 2018.
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
målvärdena för fyra av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är genomförda.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och
förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen
bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder
behöver utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och
unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som
en del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. Nämnden bör säkerställa
att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt och likartat sätt.
Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen av de privata utförarna rapporteras till
nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen.
Nämnden bör även se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för nämnden är i
enlighet med beslutad delegationsordning.
Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognostiserat
underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms
som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-04-08
Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Sociala
omsorgsnämnden år 2018
Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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 målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara
ett förbättringsområde för nämnden.
Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och
förebyggande arbete kring barn och unga är ändamålsenligt även om det finns vissa
utvecklingsområden. Sociala omsorgsnämnden behöver tillsammans med övriga berörda
nämnder utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse
för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom området mellan
nämnderna.
Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via LOV och
LOU är enligt Stadsrevisionens bedömning till största delen ändamålsenlig. Nämnden
bör säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas
för samtliga privata utförare inom området.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men det finns med
hänvisning till mindre avvikelser vissa utvecklingsområden.
Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-04-08

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
20

Årsrapport 2018

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden år 2018
Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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 Kommunfullmäktige inte angett några indikatorer eller uppdrag till nämnden
för 2018.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera
den egna ekonomin inte är ändamålsenligt. Stadsrevisionens bedömning är att
Kommunfullmäktiges målsättning om stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
i Program mot hemlöshet inte uppnås. Överförmyndarnämnden behöver klargöra
orsakerna till varför antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än
i andra jämförbara kommuner. Överförmyndarnämnden behöver tillsammans med
övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig samverkan och samordning som
syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.
Vi bedömer att Överförmyndarnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid
prognosticerat underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-04-08

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2018
Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 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 målvärdet för en av de sex indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnått. Ett av Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är inte genomfört.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunfullmäktiges målsättning om stöd till enskilda
att hantera den egna ekonomin i Program mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsnämnden
behöver säkerställa att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet med
Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner.
Vi bedömer att Arbetslivsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig med
hänvisning till avvikelse i uppföljningen av den interna kontrollen. .
Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-04-08

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson

Thomas Gustafsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Förskolenämnden år 2018
Vi har granskat Förskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 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 målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är
uppnådda. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är genomfört. Utvecklingsområden
bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Förskolenämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande
arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen
bedömer att Förskolenämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver
utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring
barn och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för
varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg. Förskolenämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av
fristående förskolor och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen.
Vi bedömer att Förskolenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden skulle tagit fram en åtgärdsplan vid prognostiserat
underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen
bedöms som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-03-18

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Grundskolenämnden år 2018
Vi har granskat Grundskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 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 målvärdena för sju av de åtta indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är genomförda.
Utvecklingsområden bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges
indikatorer.
Grundskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa en
ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området. Stadsrevisionen
bedömer att Grundskolenämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver
utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring
barn och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för
varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Grundskolenämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden
har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna under
2017 eller 2018. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit sig
informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.
Vi bedömer att Grundskolenämnden verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Grundskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-04-08

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Individoch familjeomsorgsnämnden år 2018
Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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
målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda.
Utvecklingsområde bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Ett av Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är inte genomfört.
Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa en
ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Stadsrevisionen bedömer
vidare att nämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan
inom området mellan nämnderna.
Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande
sätt.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna
ekonomin inte är ändamålsenligt. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver tillsammans med
övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig samverkan och samordning som syftar till
att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.
Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Borås 2019-03-18
Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Vård- och
äldrenämnden år 2018
Vi har granskat Vård- och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2018.
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 målvärdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Vi konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges
indikatorer är bristfällig. Båda Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är
genomförda.
Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Vård- och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-03-18

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2018

Granskningsrapporter
för Borås Stads bolag

Borås Kommuns Parkerings AB

Borås Energi och Miljö AB

BoråsBorås TME AB

Akademiplatsen AB

Inkubatorn i Borås AB

Borås Elnät AB

AB Bostäder i Borås

Borås Djurpark AB

Fristadbostäder AB

Industribyggnader i Borås AB

AB Sandhultsbostäder

Eolus6 AB

Viskaforshem AB

Borås Lokaltrafik AB

AB Toarpshus

Foto Anders Jagendal

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

Granskningsrapport för år 2018
Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche – av Kommunfullmäktige i Borås Stad
utsedda lekmannarevisorer i Borås Stadshus AB - har granskat bolagets verksamhet
under år 2018.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Vi
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från
Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Borås 2019-03-13

Nils-Gunnar Blanc

Ingwer Kliche
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Granskningsrapporter 2018

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

Granskningsrapport för år 2018
Vi – Ingwer Kliche och Boris Preijde – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda
lekmannarevisorer i Borås Energi och Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet
under år 2018. 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 styrelse och VD för Borås Energi och Miljö AB inte har haft en tillräcklig
intern styrning och kontroll av bolaget. Bolaget saknar ett övergripande system för
intern styrning och kontroll som innefattar en samlad riskanalys och plan för intern
kontroll. Vi vill påtala att en ändamålsenlig intern styrning och kontroll i bolaget är
av stor betydelse. Inte minst med anledning av de kommande årens risker för bolagets
resultat och finansiella ställning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet i övrigt har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö
AB 2018.

Borås 2019-02-21

Ingwer Kliche

Boris Preijde
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Till årsstämman i Akademiplatsen AB
Organisationsnummer 556565-1493

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Bill Johansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Akademiplatsen AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Akademiplatsen AB 2018.

Borås 2019-02-18

Bill Johansson
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Granskningsrapporter 2018

				

Till årsstämman i Borås Elnät AB
Organisationsnummer 556527-5582

Granskningsrapport för år 2018
Vi – Jan G Nilsson och Thomas Gustafsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad
utsedda lekmannarevisorer i Borås Elnät AB - har granskat bolagets verksamhet under år
2018. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och God revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har
samarbetat med bolagets auktoriserade revisorer och utnyttjat sakkunnigt biträde från
Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Elnät AB 2018.

Borås 2019-02-20

Jan G Nilsson

Thomas Gustafsson
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Till årsstämman i Borås Djurpark AB
Organisationsnummer 556073-0359

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Gerd Jansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Borås Djurpark AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 genom
Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Djurpark AB för
2018.

Borås 2019-02-19

Gerd Jansson
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Granskningsrapporter 2018

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås AB
Organisationsnummer 556080-0087

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Industribyggnader i Borås AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås
AB 2018.

Borås 2019-02-26

Kenneth Larsson
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Till årsstämman i Eolus6 AB
Organisationsnummer 559009-9965

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Eolus6 AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås
AB 2018.

Borås 2019-02-26

Kenneth Larsson
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Granskningsrapporter 2018

Till årsstämman i Borås Lokaltrafik AB
Organisationsnummer 556043-2246

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Lennart Krok – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Borås Lokaltrafik AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås
AB 2018.

Borås 2019-02-26

Lennart Krok
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Till årsstämman i Borås Kommuns Parkerings AB
Organisationsnummer 556062-1640

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Lennart Gabre – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Borås Kommuns Parkerings AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig
då bolaget inte har upprättat någon riskanalys eller internkontrollplan. Detta är ett
förbättringsområde inför 2019.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Kommuns Parkerings
AB 2018.

Borås 2019-02-19

Lennart Gabre
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Granskningsrapporter 2018

Till årsstämman i BoråsBorås TME AB
Organisationsnummer 556784-7719

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Gerd Jansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
BoråsBorås TME AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BoråsBorås TME AB 2018.

Borås 2019-02-18

Gerd Jansson

37

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

			

Till årsstämman i Inkubatorn i Borås AB
Organisationsnummer 556685-7362

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Bill Johansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Inkubatorn i Borås AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn i Borås AB
2018.

Borås 2019-02-26

Bill Johansson
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Granskningsrapporter 2018

Till årsstämman i AB Bostäder i Borås
Organisationsnummer 556024-8782

Granskningsrapport för år 2018
Vi – Nils-Gunnar Blanc och Thomas Gustafsson – av Kommunfullmäktige i Borås
Stad utsedd lekmannarevisor i AB Bostäder i Borås - har granskat bolagets verksamhet
under år 2018.
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.
Bolaget har inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att nå de mål för
nyproduktion som satts upp av Kommunfullmäktige. Vi bedömer att förutsättningarna
för nyproduktion behöver förbättras genom styrning och samordning av de processer
som är väsentliga i sammanhanget.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för AB Bostäder 2018.

Borås 2019-02-19

Nils-Gunnar Blanc

Thomas Gustafsson
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Till årsstämman i Fristadbostäder AB
Organisationsnummer 556516-3119

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Bo-Lennart Bäcklund – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Fristadbostäder AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för Fristadbostäder AB 2018.

Borås 2019-02-25

Bo-Lennart Bäcklund
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Granskningsrapporter 2018

Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
Organisationsnummer 556236-8133

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Bo-Lennart Bäcklund – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB Sandhultsbostäder - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för AB Sandhultsbostäder 2018.

Borås 2019-02-25

Bo-Lennart Bäcklund
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Till årsstämman i Viskaforshem AB
Organisationsnummer 556517-4454

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Bill Johansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Viskaforshem AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelser för Viskaforshem AB 2018.

Borås 2019-02-25

Bill Johansson
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Granskningsrapporter 2018

				

Till årsstämman i AB Toarpshus
Organisationsnummer 556012-3233

Granskningsrapport för år 2018
Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i AB Toarpshus - har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för AB Toarpshus 2018.

Borås 2019-02-25

Kenneth Larsson
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Lekmannarevisorernas granskning

Lekmannarevisorernas granskning 2018
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 (SKL)
och redovisar avvikelser/väsentliga händelser för revisionsåret. Därutöver genomförs fördjupningar
baserade på risk- och väsentlighetsanalysen. Fördjupningarna kan vara specifika bevakningsområden
eller fördjupade granskningar som redovisas i separata rapporter.
Lekmannarevisorerna, deras sakkunniga biträden och ansvariga auktoriserade revisorer har under
mandatperioden besökt samtliga styrelser i de kommunala bolagen.
I det nedanstående ges en sammanfattning av iakttagelserna från 2018 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/ledning/
ändamålsenlighet, ekonomi och riskanalys/internkontroll. I 2018 års granskning noteras avvikelser/
väsentliga händelser enligt nedanstående.

Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernen uppvisar ett ekonomiskt resultat för 2018 på 134 mnkr efter finansnetto (budget
77,7 mnkr). Soliditeten i koncernen är 11,4 % för 2018.
Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 34,7 mnkr,
från Borås kommuns Parkerings AB med 12,1 mnkr och från Industribyggnader i Borås AB med
8,0 mnkr. Av den totala summan på 54,8 mnkr har 1,8 mnkr använts till att täcka underskottet i
moderbolaget, 14,9 mnkr har lämnats i koncernbidrag till BoråsBorås TME AB, 20,2 mnkr har
lämnats till Borås Djurpark AB, 15,6 mnkr har lämnats till Akademiplatsen AB samt 2,2 mnkr har
lämnats till Inkubatorn i Borås AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen.
Borås Energi och Miljö AB har under året fortsatt investeringen i ett nytt energi- och miljöcenter
på Sobacken (projekt EMC). Under 2017 drabbades projekt EMC av kostnadsökningar om c:a 500
mnkr och berörde i första hand överföringsledningar och pumpstationer. Ursprunglig budget för
EMC på 3 167 mnkr justerades upp till 3 667 mnkr. Bolaget har haft ett omfattande arbete med
att ta emot färdigställda anläggningar under 2018. Intrimmning och provdrift har påbörjats under
året för bl.a. värmeverket, avloppsreningsverket och överföringsledningar. Projektledningen har
identifierat de fem största riskerna i projektet i september 2018. En oberoende utredning om EMC
5 november 2018 bedömer att det finns risk för att projektet överskrider aktuell budget om flera av
de större riskerna realiseras eller om kostnaderna underskattats.
Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB har under året beslutat om att titta på ett nytt sorteringssystem
för fastighetsnära insamling. Systemet har prövats under året i utvalda områden. Bolaget har under
året även arbetat fram en ny strategi och plan för avsättning av biogas.
Borås Energi och Miljö AB har under året genomfört underhåll och reinvesteringar på Ryaverken
om c:a 35 mnkr. Beslutsunderlag för detta saknas i styrelsens handlingar och protokoll.
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Granskningsrapporter 2018

Borås Energi och Miljö AB rekryterade under 2017 och 2018 en ny VD som tillträdde i mars
2018. I december 2018 inkom ett anonymt brev som vittnade om kränkande behandling
av personal från VD. Styrelsens presidium genomförde kring årsskiftet en egen beredning
med utgångspunkt i uppgifterna. Presidiet föredrog beredningen muntligt vid ett extra insatt
styrelsemöte i januari 2019. Styrelsen beslutade att entlediga VD fr.o.m. 14 januari 2019.
Bolagets HR-chef har varit tillförordnad VD sedan dess.
Lekmannarevisorn i Waste Recovery AB konstaterar att bolaget är under avveckling. Då
bolaget är under avveckling bedöms inte om verksamheten har bedrivits i enlighet med det
kommunala ändamålet, den kommunala kompetensen, god ekonomisk hushållning, och med
en tillräcklig intern kontroll.

Foto Jan Kansanen

Borås Elnät AB har under året fortsatt arbeta med projekt 2031 som avser en expandering av elnätet
och nedläggning av en ny 130 kV-kabel runt Borås. Projektet är ett flerårigt investeringsprojekt
och en av bolagets största investeringar någonsin. Bolagets utbyggnad av stadsnätet för bredband
fortskrider. Bolaget har under 2018 avslutat projekt bredband 2020 och projektet har övergått
till att bedrivas i ordinarie verksamhet inom affärsområde Stadsnät.
En ny marknadsmodell för eldistribution ska implementeras i Sverige 2021. Modellen innebär
att kunden endast ska ha en leverantörkontakt, med elhandlaren. Den nya modellen kommer
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påverka hela branschen och innebära att Borås Elnät AB kommer ha betydligt mindre kundkontakt
när det gäller frågor som berör eldistribution. Förändringen kommer i förlängningen innebära
att bolaget behöver avveckla en del av nuvarande kundservice- och faktureringstjänst. Samtidigt
kommer kundadministrativa arbetsuppgifter, exempelvis informationsservice åt elhandlare att
behöva nyskapas.
Borås Djurpark AB har haft ett dåligt besöksår i djurparken, vilket medfört ett betydligt sämre
resultat än budgeterat. Ett 15 ha stort område har införlivats i bolagets tomträtt. Möjligheten finns
att på det nya området utveckla djurparken med nya anläggningar. Saltemads camping drivs alltjämt
vidare enligt ägardirektivet. Inga politiska beslut har tagits om förändringar. Bolaget konstaterar
att det finns behov av investeringar i campingen framöver.
Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har under året tagit över Borås Lokaltrafik AB (BLAB) som ett
nytt dotterbolag. Samtliga aktier i Borås Lokaltrafik AB överläts 30 april 2018 till Industribyggnader
i Borås AB. Verksamheten i BLAB är i huvudsak uthyrning och förvaltning av fastigheterna på
Strömsdal. Dotterbolaget Eolus 6 har under året färdigställt byggnationen av Borås Kongresscenter,
som invigdes 11 november 2018. Projektet höll sig inom budgeten om 210 mnkr. Bolaget hyr
ut den färdiga fastigheten till Akademiplatsen AB. IBAB har under året arbetat med en större
organisationsförändring. Förändringen medför bl.a. att personal kommer att rekryteras och bolaget
kommer då ha egen förvaltningspersonal.
Borås kommuns Parkerings AB har tillsammans med Tekniska förvaltningen under hösten påbörjat
arbetet med en parkeringsstrategi för Borås Stad. Bolaget har även påbörjat upphandling av ett
parkeringsledningssytem. Byggnation av det nya parkeringshuset Vulkanus har påbörjats, vilket är
bolagets största investering hittills. Bolaget upplever att det är hög efterfrågan på parkeringsplatser
i Borås Stad. Under 2018 hade bolaget den högsta beläggningen hittills på dess parkeringsytor.
Under året har BoråsBorås TME:s dotterbolag, Borås Kongresscenter AB, tillsammans med Borås Textile
Fashion Center AB (BSTF AB) ombildats till ett nytt bolag, Akademiplatsen AB. Akademiplatsen
AB ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och vara en aktiv hyresvärd. Bolaget har
under året bl.a. ansvarat för inköpen av inventarier till Borås Kongress och kongresshusets lokaler
har hyrts ut till en privat driftsoperatör. BoråsBorås TME har under 2018 bedrivit arbete med
platsvarumärket Borås och ett inriktningsdokument har tagits fram. Bolaget har under året haft
ett omfattande arbete med förberedelser inför U20 EM i friidrott som arrangeras i Borås 2019.
Bolaget har under 2018 fattat beslut om att avveckla turistbyrån under 2019. En ny strategi för att
möta besökare har arbetats fram.
Inkubatorn i Borås AB arbetade vid utgången av 2018 med 32 bolag i olika faser. Några bolag
kommer tvingas göra ”exit” för att man ska komma ned i 29 till 30 bolag att arbeta aktivt med.
Ett förändringsarbete pågår avseende varumärken. Det två varumärkena Business Ink och Fashion
Ink kommer att försvinna nästa år. Bara Borås Ink kommer marknadsföras. Under året har bolaget
arbetat med en ny kommunikationsplan med fokus på digital kommunikation.
Avseende Stadshuskoncernen noterar lekmannarevisorerna utöver ovanstående att processen för
utveckling av ägarstyrningen har pågått under 2018. När det gäller personalpolitiken framhöll
revisorerna 2016 och 2017 att några (Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB och Borås Kommuns
parkeringsbolag AB) av de i Stadshuskoncernen ingående bolagen inte har konkurrenskraftiga
anställningsvillkor. Förhållandena har i viss mån förändrats i positiv riktning under 2017 och 2018,
men en del anpassningar till marknadsförhållanden återstår varför revisorernas notering kvarstår.
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Bostadsbolagen
AB Bostäder har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget har i tidigare granskning
lyft svårigheter med att få marktilldelning av Borås Stad. Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget
inte har lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att nå de mål för nyproduktion som satts
upp av Kommunfullmäktige. Bolaget själva har önskemål om att börja bygga men bolaget upplever
att man inte får markanvisning. Orsaken till den låga byggtakten kan enligt bolaget nästan helt
förklaras med att bolaget inte får någon markanvisning av Borås Stad.
Bolaget har påbörjat byggnationen av 112 lägenheter på Hulta Torg. En ICA Nära butik har färdigställts
under året på Hulta Torg. Planprocessen pågår för ett nytt projekt på Brämhult. Bolaget har tidigare
fått marktilldelning men priset är relativt högt satt, byggnationen måste därför bli kostnadseffektiv
för att undvika kommande nedskrivningsbehov. Under 2018 har bolaget sålt en större fastighet
innehållande skola, äldreboende och sporthall. Bolaget har köpt en centralt belägen fastighet i
december 2018. Bolaget vill även vara med och utveckla den nya stadsdelen Regementsstaden och
har tecknat köpeavtal av en fastighet för nyproduktion. Detta ska generera 130 lägenheter.
AB Bostäders bostadskö växer och numera är det cirka 31 000 personer i bostadskön varav cirka 11
000 personer söker bostad aktivt.
Det ekonomiska resultatet för 2018 blev 53,8 mnkr kronor efter finansnetto. Budgeterat resultat
var 21,2 mnkr kronor. Den positiva avvikelsen kan bl.a. härledas till en reavinst vid försäljning av
en fastighet. På intäktssidan bidrar låga vakanser även till högre hyresintäkter.
Under 2018 höjdes hyrorna med i genomsnitt 1,35 %. Lekmannarevisorn noterar att bolaget framgent
har ett stort underhållsbehov. En miljö med högre räntor kan få till följd att bolaget tvingas minska
på underhållet.
Toarpshem AB har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget planerar dock att
färdigställa 26 lägenheter 2019 och 24 lägenheter 2020. Nyproduktion möjliggör för bolaget att
ta ett utökat ansvar för bostadsförsörjningen, men medför skulduppbyggnad och svagare soliditet.
Det ekonomiska resultatet för bolaget efter finansnetto är 0,9 mnkr, mot budgeterat 1,2 mnkr.
Hyrorna höjdes under 2018 med 1,4 %. Enligt bolagets underhållsplan har bolagets fastigheter stora
underhållskostnader de kommande åren. Bolaget uppger att de efter en aktualisering av bostadskön
har cirka 1000 personer i kö.
Sandhultsbostäder AB har inte nyproducerat några lägenheter under året. Byggandet av 60 nya
lägenheter pågår och planeras att färdigställas 2019. Nyproduktion möjliggör för bolaget att ta
ett utökat ansvar för bostadsförsörjningen, men medför skulduppbyggnad och svagare soliditet.
Det ekonomiska resultatet för bolaget efter finansnetto är 1,5 mnkr, mot budgeterat 0,95 mnkr.
Hyrorna höjdes under 2018 med 1,4 %. Enligt bolagets underhållsplan har bolagets fastigheter stora
underhållskostnader de kommande åren. Bolaget uppger att de efter en aktualisering av bostadskön
har cirka 750 personer i kö.
Fristadsbostäder AB har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget planerar för
nyproduktion av 20 trygghetsbostäder. Hyran höjdes med 1,75 % under 2018. Bolaget har under
året genomfört ett stort antal badrumsrenoveringar. Under fem år (2014-2018) har bolaget genomfört
60-85 badrumsrenoveringar per år. Beräknat slutdatum för projektet är år 2019. Bolaget bedömer
att framtida underhåll är hanterbart. Årets resultat efter finansnetto blev 3,8 mnkr, mot budgeterat
resultat på 1,9 mnkr. Bostadsbolagets kö uppgår till 250 aktivt sökande.
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Viskaforshem AB har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget har en hög andel lokaler,
cirka 30 % av bolagets intäkter är lokalintäkter. Under 2018 höjdes hyran med 1,2 %. Bolaget har
fortsatt relativt stora underhållskostnader framför sig och det ekonomiska resultatet är beroende
av en låg ränta. Bolaget arbetar aktivt för att få ner de långsiktiga underhållskostnaderna. Bolaget
uppger att det har beredskap för att möta ökade räntekostnader. Resultatet för året blev ca 4,4 mnkr
efter finansnetto, mot budgeterat resultat på 4,2 mnkr. Bostadsbolagets bostadskö uppgår till cirka
1 400 personer. Lekmannarevisorn noterar vidare att Viskaforshem AB har höga andelar lokaler.
Bolaget har i ägardirektivet i uppdrag att medverka till att en god service finns i området. Lokaler
medför intäkter men låser också upp kapital som skulle kunna användas till bostadsproduktion.

Sammanfattande noteringar
Positiva avvikelser mot budget noteras för Borås Elnät AB, Borås Kommuns Parkerings AB, IBAB,
Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Viskaforshem AB, BoråsBorås TME AB, Inkubatorn i
Borås AB, AB Bostäder i Borås och för Borås Stadshus AB. Övriga bolag uppvisar resultat i nivå med
eller negativt mot budget. Lekmannarevisorerna konstaterar att det finns godtagbara förklaringar
till avvikelserna.
Resultatutvecklingen i Borås Elnät AB de närmaste åren är svårbedömd. Bolaget är beroende
av externa förhållanden som man har begränsat inflytande över. Intäktsnivån för eldistribution
regleras i perioder och inför regleringsperioden 2020–2023 kommer ramarna att sänkas ytterligare.
Främst genom att Energimarknadsinspektionen (EI) fastställt en väsentligt lägre kalkylränta än i
nuvarande regleringsmodell. Det är i nuläget inte klart exakt vilka konsekvenser förändringen får
för bolaget, men troligtvis begränsas möjligheterna att fullt ut finansiera stora investeringsprojekt
genom ökade intäkter. Beaktat de stora investeringar som bolaget står inför medför förhållandena
att det är osäkert om bolaget framöver kommer att kunna leverera in så stora vinster till ägaren som
man gjort under de senaste åren.
Det långsiktiga ekonomiska resultatet i Borås Energi och Miljö AB påverkas i hög grad av EMC
eftersom fjärrvärmeverksamheten är en dominerande del av verksamheten. Kommande år är det av
avgörande betydelse för bolagets resultat och finansiella ställning att bolaget klarar av att genomföra
en implementering av EMC i bolagets ordinarie verksamhet.
Förhållandena i de båda dotterbolagen ovan tillsammans med tillförandet av ytterligare underskottsbolag
i Stadshuskoncernen (Akademiplatsen AB) innebär att koncernens finansieringsmöjligheter genom
koncernbidrag kommer att minska under kommande år. Riskexponeringen ökar över tid med fler
underskottsbolag och osäkerheter i dotterbolagens förmåga att leverera vinster till koncernen.

Intern kontroll i bolagen
Flertalet bolag genomför riskanalyser och uppdaterar årligen sina planer för intern kontroll. Planerna
för intern kontroll tas fram av tjänstemän i bolagen, och beslutas av styrelserna.
För 2018 görs följande noteringar avseende den interna kontrollen.
Borås Energi och Miljö AB har inom flera verksamhetsområden ett internt kontrollarbete, men man
har inte ett bolagsövergripande system för intern styrning och kontroll. Lekmannarevisorerna kan
konstatera att styrelsen bl.a. ansvarar för förvaltningen av bolaget. Styrelsen är skyldig tillse att VD sörjer
för en tillfredsställande organisation och löpnade förvaltning av bolagets verksamhet. Förhållandena
understryker enligt lekmannarevisorernas bedömning vikten av att styrelsen har ett system för intern
styrning och kontroll som löpande säkerställer styrelsens tillgång till information som är väsentlig
för bolaget inom olika områden. Systemet behöver även omfatta väsentliga personalförhållanden.
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Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelse och VD för Borås Energi och
Miljö AB inte har haft en tillräcklig intern styrning och kontroll av bolaget. Bolaget saknar ett
övergripande system för intern styrning och kontroll som innefattar en samlad riskanalys och plan
för intern kontroll. Lekmannarevisorerna vill påtala att en ändamålsenlig intern styrning och kontroll
i bolaget är av stor betydelse. Inte minst med anledning av de kommande årens risker för bolagets
resultat och finansiella ställning.
När det gäller Waste Recovery AB gör lekmannarevisorerna inga bedömningar av rutiner för intern
kontroll. Bolaget har haft en begränsad verksamhet och är föremål för likvidation, och det är mot
denna bakgrund inte möjligt att uttala sig som intern kontroll.
Lekmannarevisorns bedömning är att Borås kommuns Parkering AB inte har en helt tillräcklig
intern kontroll. Styrelsen har inte genomfört en egen riskanalys för 2018 och bolaget har heller inte
upprättat en plan för intern kontroll för 2018. Bolaget kommer göra detta inför 2019.
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Första revisorsgruppens granskning

Kommunstyrelsen 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2 900 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar
att ingen buffert är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
största budgetavvikelserna.
Stadskansliets budgetram

Stadsledningskansliets resultat uppgick till ett underskott på 2 528 tkr. I resultatet ingår även
”öronmärkta projekt” med 5 405 tkr. Återstående mellanskillnad visar då ett positivt resultat om
2 900 tkr. Överskottet förklaras av att:
•

•
•

Ett flertal avdelningar haft svårt att tillsätta specifika tjänster för vakanser och
tjänstledigheter, vilket medfört fördröjd start av utbildningsinsatser, färre antal startade
projekt och därmed lägre konsultkostnader
Verksamheten Bemanningspoolen har haft färre bemanningsplanerare och timanställda
än budgeterat
På Stadsarkivet driftsattes E-arkivet senare än planerat

Kommungemensam verksamhetsbudgetram

Kommungemensamma resultatet uppgick till ett underskott på 2 068 tkr. Budgetavvikelsen förklaras
med att det har varit högre kostnader till Västtrafik för seniorkort och flextrafik, högre hyreskostnader
än budgeterat för Proteko samt högre kostnader för brandskyddsutbildning.
Investeringsredovisning

Investeringarna under år 2018 uppgår till totalt 100 039 tkr vilket är ett överskridande av
investeringsbudgeten med 48 010 tkr. Investeringen som överskridits år 2018 är inköp av fastigheter
främst Hestra Midgård, kompletteringsmark för Gånghesterskolan, bostadsfastigheten Horngäddan
9 vid Brodal samt en mindre fastighet för flerbostadshus Triangeln 12 vid gamla Göteborgsvägen.
Övriga investeringsprojekt är införande av e-arkiv, ärendehanteringssystemet Ciceron, samt utbyte
av infartsskyltar. Det sistnämnda har försenats p.g.a. överklagan och förväntas starta under våren
2019. Investeringsprojekten är väl redovisade.
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Exploateringsredovisning

Exploateringsprojekten för utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra, Nordskogen samt
utbyggnad av bostadsområden pågår fortfarande. Nytt projekt för 2018 är utbyggnad av övriga
industriområden, vilket avser en kostnad för förtida investering rörande kabelförläggning
av ledning inom området Viared Östra. Försäljning av tomtmark har under 2018 uppgått
till 422 236 tkr, främst bestående av övriga fastigheter samt försäljning av industritomter.
Exploateringsredovisningen är väl redovisad.
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunstyrelsen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges
indikatorer enligt nedanstående.
1

6

2

2

–

av 11 Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunstyrelsen har inte uppnått målvärdena för nio av de elva indikatorerna som
Kommunfullmäktige har fastställt. För två indikatorer anges inget utfall utan de redovisas
under nästkommande år. Dessa räknas med i ej uppnådda målvärden för indikatorer då
Stadsrevisionen inte kan uttala sig om dem med revisionell säkerhet.
De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

•

•

•

•

Foto Per Pixel Petersson

•

Antal genomförda medborgardialoger
Målvärdet för 2018 var två medborgardialoger. Ingen medborgardialog
har genomförts av Kommunstyrelsen under 2018. Ingen förklaring ges i
årsredovisningen till att indikatorn inte uppnåtts
Borås Stads näringslivsklimat – ranking enligt Svenskt näringsliv
Målvärdet för 2018 var ranking 35, utfall för 2018 är ranking 94. Ingen
förklaring ges i årsredovisningen till att indikatorn inte uppnåtts
Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder
Målet för 2018 var satt till 162 lägenheter. AB Bostäder har inte nyproducerat
någon lägenhet under året. Ingen förklaring ges i årsredovisningen till att
indikatorn inte uppnåtts
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst
100 Mbit/s
Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstatistik för 2018 presenteras först i
mars 2019 och avser då läget 2018-10-01
Antal nyproducerade bostäder av Fristadbostäder, Viskaforshem,
Sandhultsbostäder och Toarpshus
Målet för 2018 var satt till 100 lägenheter. De berörda bostadsbolagen
har inte nyproducerat någon lägenhet under året. Ingen förklaring ges i
årsredovisningen till att indikatorn inte uppnåtts
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka
varje år, ökning/år i procent
Siffror för 2018 kommer under första tertialen 2019. Under 2017 ökade
kollektivtrafiken i Borås med 1,2 %, en ökning som är i takt med
befolkningsutvecklingen i kommunen men under målvärdet. Detta innebär att
det inte skett någon ökning av andelen personer som väljer att åka kollektivt
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•

•

•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är för 2018 7,1 % för Stadsledningskansliet
jämfört med målvärdet på 3,3 %. Resultatet har försämrats de tre senaste åren.
Förändringen av sjukfrånvarotalen har främst sin orsak i ökad frånvaro bland
yrkesgrupper som bedriver operativ verksamhet, vilka även nationellt sett ligger på högre
sjukfrånvarotal. Detta påverkar förvaltningens utfall
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Målvärdet för 2018 om 0 årsarbetare uppnås inte. I årsredovisningen framgår att
Stadsledningskansliet använder sig i mycket liten utsträckning av timavlönade men den
nya verksamheten Bemanningsenheten gör att det ökat. Från föregående år har man
minskat antalet timavlönade från 12,9 årsarbeten 2017 till 3,2 årsarbeten 2018
Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro
Viss förbättring av utfallet i riktning mot målet om 50 % har skett under 2018, från 43,2
% år 2017 till 46,1 % år 2018

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunstyrelsen har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens
styr- och ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunstyrelsen har avseende 2018 fått sex uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av
dessa är fyra uppdrag inte genomförda.
4

0

2

0

–

av 6 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomförda är:
•

•

•

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot
hedersrelaterat våld
Arbetslivsförvaltningen har anställt en kvalitetskoordinator vid Relationsvåldsenheten
för uppdraget. Man ska skapa ett tvärprofessionellt arbete gällande hedersrelaterat våld
och förtryck. En sådan grupp har bildats med syfte att genom samverkan arbeta med
frågan. Dessutom har kvalitetskoordinator och Centrum för kunskap och säkerhet
(CKS) verksamhetsutvecklare gemensamma informations- och utbildningsinsatser för
Borås Stads verksamheter
Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att under
2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i
Borås
Förslag på samlokalisering för nytt skyttecenter finns ute på remiss fram till 20 december
2018. Beslut förväntas första kvartalet 2019
En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska genomföras
Utredningen att minska användningen av engångsartiklar har påbörjats. Inför
kommande upphandling av städ- och kemikalieartiklar där även engångsartiklarna
ingår kommer genomlysning för utbyte av dessa produkter genomföras i områden där
det är lämpligt
Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och restauranger, pröva
att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i menyn
Möjligheten att beräkna klimatpåverkan på enhetsnivå är nu fullt möjlig, via
kostdatasystemet Matilda. Planen är nu att välja ut en gymnasieskola och en
högstadieskola och redovisa klimatpåverkan i anslutning till serveringen. Detta skall
göras under vårterminen 2019 och kommer att rapporteras i tertialrapport 1
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Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen har avseende 2018 inte gett några uppdrag till förvaltningen.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Koncernutvecklingsfrågor/förstärkt bolagsstyrning

Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar till ett bokfört
värde på närmare 9,4 mdkr (vid bokslutet 2017-12-31). Av bolagen utgör Borås Energi och Miljö
AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, 70 %, av den totala bolagsvolymen
såväl omsättnings- som tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag
cirka 85 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största investeringarna
framöver ligger. Att aktivt ha uppsikt över, och styra bolagen utifrån risker och möjligheter, är
därför av stor vikt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen. De
förbättringar som beslutades om var bland annat att skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för
hantering av de strategiska bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv, att utöka antalet pluppsamtal
samt att förbättra budgetinstruktionerna. Därtill beslutades att ett övergripande bolagsstyrningsdokument,
gemensamt för bolagen och där ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Under
2017 och 2018 har Kommunstyrelsen arbetat med det övergripande bolagsstyrningsdokumentet
och Kommunfullmäktige fattade 22 mars 2018 beslut om ett nytt gemensamt ägardirektiv för de
kommunala bolagen.
Med ett helt nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag tydliggörs enligt beslutet stadens
ägaridé, ägarroll och styrprocess. Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv
och principer för stadens bolag inom ett flertal områden. I det gemensamma ägardirektivet återges
ägarens beskrivning av bolagens roll i den kommunala organisationen där syftet med bolagen är
att dessa tillsammans med övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och att
förverkliga kommunala ändamål. Förutom ett nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag har
nya specifika ägardirektiv för de kommunala bolagen arbetats fram under året. Genom ägardirektiven
förmedlar Kommunfullmäktige krav på bolagen. Årligen fastställer Kommunfullmäktige finansiella
mål och avkastningskrav på bolagen.
Under våren 2019 hålls för första gången en koncerngemensam styrelseutbildning för alla nyvalda
styrelser. Utbildningen innefattar bland annat en orientering om hur ägarstyrningen inom Borås
Stad utövas.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av Borås Energi och Miljö AB och projekt EMC

Stadsrevisionen bevakade under 2017, mot bakgrund av stora kostnadsökningar, hur Kommunstyrelsen
bedrivit sin uppsiktsplikt av Energi- och miljöcenterprojektet på Sobacken (projekt EMC). Första
revisorsgruppens samlade bedömning var att Kommunstyrelsen under 2017 inte hade fullgjort sin
uppsiktsplikt för projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt sätt.
De kommunala revisorerna ska årligen granska bl.a. att Kommunstyrelsen fullgör sina uppgifter
enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL). Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bolagen,
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen bestämmer formerna för hur
tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras. Uppsiktsplikten ska bedrivas så att det går
att utläsa ur handlingar, protokoll och styrdokument hur och när Kommunstyrelsen har utövat sin
uppsikt och säkerställa att samtliga av Styrelsens ledamöter fått samma information.
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Kommunstyrelsen har tagit initiativ till en extern granskning av fördyrningarna av projekt EMC under
2017. Granskningen genomfördes av PWC och avrapporterades till Kommunstyrelsen 3 december
2018. PWC bedömer sammanfattningsvis att projektets investeringsbudget var underskattad från
början. De bedömer även att ett antal faktorer utanför projektet har medfört att kalkylen överskridits.
Samtidigt hade detta kunnat uppdagas tidigare om projektets styrning och rapportering hade varit
tydligare och haft ett ökat fokus på ekonomiska risker. Granskningen bedömer när det gäller bolagets
och ägarens styrning och ledning bl.a. att:
•
•

•

Projektet underskattat riskerna och inte tillräckligt tydligt har kommunicerat den
potentiella risken till överordnade hierarkier
Den interna styrningen hade sannolikt kunnat fungera bättre. Den tidigare
projektledningen hade inte erfarenhet av projekt av motsvarande komplexitet och
saknade därför kompetens att säkra framdrift och genomföra uppföljning på ett effektivt
sätt
Ansvaret för styrning åligger formellt sett bolagsstyrelsen. Då ägaren bär den
slutliga risken hade det dock, sett i efterhand varit klokt att säkerställa ytterligare
återrapportering till ägaren

Kommunstyrelsen har 12 juni 2018 som en del i uppsiktsplikten utvärderat de kommunala bolagens
interna kontroll. När det gäller Borås Energi och Miljö AB konstaterar Kommunstyrelsen att bolaget
inte har ett systematiskt bolagsövergripande intern kontrollarbete med någon sammanställd riskanalys
och intern kontrollplan för bolaget. Bolagets egen uppföljning av den interna kontrollen visar
att förbättringar behövs bl.a. avseende dokumentation och rutinbeskrivningar. Vidare behöver
behörigheter snävas in och personal utbildas. Mot bakgrund av bristerna i projektstyrningen för
EMC bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen varit bristfällig. Kommunstyrelsen ser
det som särskilt viktigt att Borås Energi och Miljö AB stärker sitt interna kontrollarbete.
I uppsiktsplikten ingår även bl.a. att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av bolagens
verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande
direktiv. Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fattar
beslut om sin årliga bedömning i samband med beslut om Borås Stads årsredovisning. I Borås Stads
årsredovisning 2018 anges att per 31 december 2018 hade EMC en upparbetad investeringsvolym
på 3 100 mnkr. Kommunstyrelsen bedömning är att Borås Energi och Miljö AB:s arbete med att
implementera EMC-investeringen in i den normala verksamheten pågår, och är central för bolagets
fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar bolagets balans- och resultaträkning med
hög låneskuld och höga kapitalkostnader är det viktigt att i implementeringen hitta synergier och
effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet. 2017 skrevs anläggningstillgångarna ned med
450 mnkr. Någon ytterligare nedskrivning har inte behövts göras 2018. Det är Kommunstyrelsens
uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och
ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Koncerninköp - Upphandlingsverksamhet

Koncerninköps verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar,
externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar.
Kommunens förvaltningar och bolag har utsett inköpssamordnare för att underlätta kommunikationen
inom koncernen. Koncerninköp har införskaffat ett inköpsanalysverktyg som redogör för avtalstroheten
i Borås Stad. Arbetet med införandet av inköpsanalysverktyget pågår i samarbete med Borås Stads
förvaltningar.
Förvaltningarnas och bolagens egen uppfattning av sin inköpsmognad mäts via SKL:s
egenvärderingsverktyg ”Egenvärdering för inköp och upphandling”. Koncerninköp träffar årligen
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förvaltningar och bolagschefer, ekonomer och inköpssamordnare. Målsättningen är att skapa en
bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att det finns en grundläggande struktur i
förvaltningarnas och bolagens upphandlings- och inköpsarbete.
Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala upphandlingskontrakt
genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under avtalstiden. Granskningen
genomförs i samarbete med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och Redovisningsservice.
Under året har flertalet stora samordnade upphandlingar påbörjats, däribland livsmedel och städ.
Under 2018 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKL. Att ha tillgång
till Hållbarhetskollen innebär att upphandlande myndighet kan ta del av samordnade uppföljningar
av etiska och sociala krav.
Internhyressystemet

Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt ska likvärdiga lokaler ha samma grundhyra per
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i
en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna.
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort sikt.
Ett internhyressystems mål kan vara att ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med syfte att
lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.
Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för resurser
i själva verksamheten.
Internhyressystemet infördes år 2017 och ska omräknas var tredje år. Stadsledningskansliet kommer
att göra en översyn av internhyressystemet år 2019 p.g.a. de stora differenserna som systemet genererat
för Lokalförsörjningsnämnden.
Evenemangsorganisation

2018 hade Borås Stad ett antal enskilda SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under
sommaren. 2018 har också präglats av förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019.
Fritids- och folkhälsonämnden arbetar tillsammans med BoråsBorås TME AB med en evenemangsstrategi,
för att underlätta och skapa förutsättningar för framtida evenemang och tävlingar. Strategin kommer
att fastställas under 2019 i Fritids- och folkhälsonämnden, BoråsBorås TME samt i Kommunstyrelsen.
Kongresshuset

I november 2018 invigdes Borås kongresshus. Arbetet med Borås nya kongresshus har gått enligt
plan. Projektet höll sig inom budgeten om 210 mnkr. Akademiplatsen AB är förstahandshyresgäst
i Borås kongresshus.
Bolagets uppgift är att samordna all kommunal verksamhet kring kongressverksamheten. Bolaget
ska också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som skall sköta husets dagliga
drift. Akademiplatsen AB blir mellanhand och diskussionspartner för kommunala och operativa
frågor. Akademiplatsen AB ska bevaka att husets varumärke upprätthålls och att avtalet efterlevs
samt vara en aktiv samtalspartner och ge utrymme för att driftoperatören ska lyckas.
Översiktsplan 2018

Strategisk samhällsplaneringsavdelningen har tagit fram en ny översiktsplan för kommunen.
Översiktsplanen vägleder kommunen i strategiska beslut och prioriteringar som rör den fysiska
planeringen och utvecklingen. Under 2016 pågick arbetet med att ta fram en samrådshandling i en
omfattande dialog kring översiktsplanens inriktning och framtidsscenarier med såväl tjänstemän och
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politiker som allmänheten. Med denna dialog som grund upprättades ett förslag till översiktsplan.
Förslaget var på samråd under våren 2017. Den kompletterade översiktsplanen var sedan på granskning
från december 2017 till slutet av januari 2018. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i
april 2018.
Strategisk planering handelsområden

I Översiktsplan för Borås 2018 anges utvecklingsstrategi och planeringsprinciper för olika områden som
rör Borås Stads fysiska planering. Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens
strategier, vilket ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid
exempelvis detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar.
I Översiktsplanen anges att planeringsprinciperna för utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig
och blandad stadskärna som lever under stora delar av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör
lokaliseras nära bostaden för att minimera människors transportbehov. Större handelsområden finns
i dag i Centrum, Knalleland, Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska fortsätta att utvecklas som
handelsområden och ingår i den blandade stadsmiljön. Genom att placera handel där infrastrukturen
är anpassad, i redan befintliga handelsområden, undviks nya belastningspunkter i vägnätet. Bostäder
kan med fördel integreras med handel för att skapa en blandning av funktioner med nära avstånd
som tillför aktivitet fler timmar på dygnet. Externa handelsområden skapar stora trafikflöden och
bidrar till en utspridd handelsstruktur, vilket också riskerar att konkurrera ut befintlig handel.
Vidare tyder e-handelns snabba utveckling på att efterfrågan på externa handelsområden minskar.
Därför föreslås inga nya externa handelsområden i översiktsplanen.
Ciceron

Ciceron är Borås Stads nya centrala system för diarie- och ärendehantering. Borås Stad vill genom
införsel av Ciceron åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta
ledtiderna i beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna
handlingar.
Ciceron har varit i drift i ett år, målet under 2018 var att samtliga nämnder ska använda sig av
digitala möten i Ciceron Assistent. Två nämnder har inte infört det nya systemet under 2018 utan
kommer göra detta under 2019. Budget under det första året för systemet och projektet har hållits.
Orangeriet

Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 2018 att avsluta Kulturnämndens uppdrag om att vara
ansvarig för driften av Orangeriet som angavs i Kommunfullmäktiges beslut från 26 januari 2017.
Lokalförsörjningsnämnden gavs under 2018 i uppdrag att förhandla om avtalet med befintlig hyresgäst
i Orangeriet.
Lokalförsörjningsnämnden har under året tecknat ett långtidskontrakt med den externa entreprenören.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. Stadsrevisionens
sammanfattande bedömning är att bristerna inom området är så betydande att Kommunstyrelsens
ärendeberedning inte kan ses som ändamålsenlig.
Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen är inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och
en tydlig ordning för ärendeberedningen försvårar allmänhetens insyn. Bristande rutiner vid
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protokollföring medför risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid och försämrad
protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning sätts ur spel genom
politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän och avsaknad
av tillgängliga tjänstemannaunderlag.
Förhållandena är i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattar grundläggande
demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.
Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent
ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade
på professionell sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är
väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens intentioner.
Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliets initiativ mot ett förenklat och effektivare styrsystem visar
att det finns en ambition om att bli en modern och rättssäker nämnd/förvaltning med tillitsbaserad
styrning som utgångspunkt. Stadsrevisionen ser positivt på det påbörjade arbetet i denna riktning,
men vill framhålla att en genomgripande omprövning av ärendeberedningen i enlighet med
granskningsresultaten är grundläggande för en sådan utveckling.
Granskning av Finansverksamheten i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Finansverksamheten i Borås Stad. Granskningen
visar att Borås Stads finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden.
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs inom bl.a. följande områden.
Borås Stad saknar en långsiktig finansstrategi. Borås Stad behöver ta fram en långsiktig finansiell
strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis tillväxt och förändringar i befolkningsstrukturen.
Det är enligt Stadsrevisionens bedömning oklart hur elprisrisker och pensionsrisker hanteras i
Borås Stad. Stadsrevisionen kan konstatera att dessa risker inte hanteras av Internbanken, trots den
nära kopplingen till finansiella risker. Det är enligt Stadsrevisionen väsentligt att Borås Stad även
hanterar risker avseende elpris och pensioner på ett ändamålsenligt sätt.
Granskningen visar att Borås Stad utifrån politiskt fattade beslut valt att hantera investeringen av
EMC separat från övriga finansförvaltningen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning centralt
att Kommunstyrelsen säkerställer att de pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst
lika noggrant som övriga Kommunkoncernen.
Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv
samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning
av näringslivsarbetet i Borås Stad inte är ändamålsenligt. Förhållandena medför att det inte går att
uttala sig om Borås Stads näringslivsarbete är effektivt, eftersom analys och uppföljning av resultat
inom området saknas.
Kommunstyrelsen behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stärka styrningen och samordningen
av näringslivarbetet. Stadsrevisionen rekommenderar att ett formellt beslutat näringslivsprogram
med tillhörande handlingsplan tas fram i bred samverkan med berörda nämnder och företrädare för
näringslivet. Inriktningen mot det kommunala kärnuppdraget bör förstärkas. Analys och uppföljning
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i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättning i budgetbeslut och näringslivsstrategi behöver
förbättras i betydande delar. Det behöver bland annat tydliggöras hur de allmänt näringslivsfrämjande
åtgärderna som Kommunstyrelsen genomför bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktiges mål.
Styrning och uppföljning av privata utförare

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Stadsrevisionens bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad
kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata utförarna
för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen bör se över
avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet enligt LSS
som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa att en samlad
uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende respektive LOVområde. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala omsorgsnämnden
för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för. Rapporten bör
även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen behöver
se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i enlighet
med beslutad delegationsordning.
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete
med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt.
Nämndernas arbete med barn och unga styrs av Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget,
av uppdrag som kommer löpande från Kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande
handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig,
främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på samordning av dessa. I
staden anses det vidare saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet
samt samverkan kring detta. Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av
begreppen förebyggande arbete och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta
upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen visar att styrning, samsyn och förståelse för
varandras uppdrag är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.
Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete.
Den uppföljning som görs av nämnder och Kommunstyrelse innehåller dock inte någon utvecklad
analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det
förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen behöver stärka
sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a. arbeta fram en
övergripande strategisk målbild och klargöra kommungemensamma definitioner av för området
centrala begrepp. Kommunstyrelsen behöver även utveckla analys och utvärdering av resultat och
effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 15 kontrollmoment, riskanalysen 26 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till Kommunstyrelsen den 4 mars 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Kommunstyrelsen har gjort risk- och väsentlighetsanalys
på ett arbetsmöte och därefter godkänt förvaltningens riskanalys. Kommunstyrelsen har antagit
regler och anvisningar för intern kontroll 2017-05-02.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-12-10 med Kommunstyrelsens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Kommunstyrelsens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Kommunstyrelsen har under året inte uppnått målvärdena för nio av elva indikatorer. Nämnden
redogör inte i årsredovisningen för åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i sin årsredovisning inte anger förklaringar till varför
indikatorerna inte har uppnåtts. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara
ett förbättringsområde för Kommunstyrelsen.
Fyra av sex uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning
i huvudsak anger förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsen inte har antagit egna indikatorer med målvärden i
enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2 900 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen bedömer
att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att
Kommunstyrelsen inte har upprättat en buffert i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budget.
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Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. Stadsrevisionens
sammanfattande bedömning är att bristerna inom området är så betydande att Kommunstyrelsens
ärendeberedning inte kan ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver upprätta en tydlig
och transparent ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda
och tjänstemän. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga,
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella
områdena. Åtgärderna är väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp
till lagstiftningens intentioner.
Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden.
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs inom bl.a. följande områden. Borås Stad
behöver ta fram en långsiktig finansiell strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis
tillväxt och förändringar i befolkningsstrukturen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning centralt
att Kommunstyrelsen säkerställer att de pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst
lika noggrant som övriga Kommunkoncernen.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet
i Borås Stad inte är ändamålsenligt. Förhållandena medför att det inte går att uttala sig om Borås
Stads näringslivsarbete är effektivt, eftersom analys och uppföljning av resultat inom området saknas.
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata
utförare som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen bör se över
avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet enligt
LSS som avtalats via LOV.
Kommunstyrelsen har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut tillsett att styrningen av det
förebyggande arbetet kring barn och unga är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen
behöver stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a.
arbeta fram en övergripande strategisk målbild och klargöra kommungemensamma definitioner av
för området centrala begrepp. Kommunstyrelsen behöver även utveckla analys och utvärdering av
resultat och effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I
riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska
kontrollmoment. Kommunstyrelsen har genomfört samtliga kontrollmoment. Kommunstyrelsen
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en buffert i
enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms
som tillräcklig.
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Valnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 155 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att ingen
buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den positiva budgetavvikelsen på 155 tkr kan hänföras till att en del av kostnaderna för
en tredje (ny) valstuga som Valnämnden beställde belastade budget 2017 istället för 2018
samt att Valnämnden fick mer statsbidrag för hantering av förtidsröstningen än budgeterat.
Valnämnden har även fått 500 tkr i statligt bidrag för att arbeta för ett ökat valdeltagande

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunfullmäktige har inte antagit några mål för nämnden.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktige har inte antagit några uppdrag för nämnden.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Valet 2018

Valet 2018 genomfördes som det skulle och inga incidenter har noterats. Nämnden konstaterar att
några synpunkter har inkommit när det gäller förtidsröstningen och när det gäller själva valdagen.
Valkansliet kommer ta hänsyn till det.
Valkansliet har varit sammankallande och flera förvaltningar har varit med i satsningen för ökat
valdeltagande som därmed blev en hela-staden fråga. Projektet fick 500 tkr i statliga medel och
målgrupperna har varit områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare, utrikes födda som
tidigare inte röstat i Sverige och personer med funktionsnedsättning. Satsningarna har förutom
kampanjen #klartjagskarösta, bland annat bestått av tre utbildningsinsatser för över 100 personer
som jobbar i områden med lågt valdeltagande, lokala valambassadörer, valdebatter, en film av unga
riktat till förstagångsväljare och andra riktade insatser till exempel för stadsdelsvärdar, sökbara
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medel och material. Valdeltagandet har ökat i jämförelse med tidigare val. Valdeltagandet
ökade med 1,5 procentenheter i riksdagsvalet och 1,3 procentenheter i kommunalvalet. Borås
Stad närmar sig det nationella valdeltagandets genomsnitt. Siffror som redovisas för de olika
gruppernas valdeltagande visar på ett ökat valdeltagande generellt men framförallt när det
gäller förstagångsväljare och områden med lågt valdeltagande.
I områdena med lågt valdeltagande ökade valdeltagandet i tre av fem områden. I två områden
ökade det mer än Boråssnittet, på Hässleholmen med 2 procentenheter i kommunalvalet och
på Norrby 6,1 procentenheter i riksdagsvalet. Förstagångsväljarna ökade med 7 procentenheter
i samtliga val. Förstagångsväljare ökade på alla områden med lågt valdeltagande, på Norrby
med så mycket som 20,5 procentenheter i riksdagsvalet.
Ett nytt valdatasystem, Kaskelot, har köpts in och därmed använts för första gången. Med
det nya valdatasystemet kan Valkansliet arbeta på ett effektivare sätt med rekrytering av
röstmottagare och ha bättre kontroll över vallokaler som Valkansliet disponerar över varje val.
Nämnden har under året haft ett pågående arbete som syftar till att skapa jämnare valdistrikt
och därmed minska svårigheterna gällande räkning av mottagna röster.
Nämnden ska även använda kampanjen #klartjagskarösta inför valet till Europaparlamentet.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra
riskanalyser och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler
och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av
kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom
ramen för kvalitetssystem.
Valnämnden har inte genomfört någon riskanalys, inte antagit någon intern kontrollplan eller
genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har inte heller antagit regler
och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-09-17 med Valnämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och valkansli.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och
de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 155 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. Med hänsyn
tagen till nämndens begränsade verksamhet under året bedömer Stadsrevisionen det som
acceptabelt att nämnden inte beslutat om buffert.

Foto Scandinav.se

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig
med hänvisning till att nämnden inte har genomfört någon riskanalys, inte har antagit någon
intern kontrollplan eller genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden
har inte heller antagit regler och anvisningar för intern kontroll.
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Lokalförsörjningsnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 18 790 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
buffert inte är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, och att ingen åtgärdsplan
har upprättats för att hantera underskottet. Enligt utsago från Lokalförsörjningsnämnden har det
utlovats kompensation som i sig beror på konsekvenser av det nya internhyressystemet.
År 2017 infördes ett nytt internhyressystem. I samband med det har nya regler gällande verksamheten
Lokalbank införts, som gör att verksamheterna kan lämna tillbaka lokaler i högre utsträckning än
tidigare. I samband med den nya modellen likställs ägda och inhyrda fastigheter vilket medfört
att driftskostnader, underhållskostnader samt konsumtionsavgifter har ökat markant, främst för
inhyrda fastigheter (16 417 tkr år 2018), kostnader som inte har medräknats i det ursprungliga
internhyresförslaget.
I nämndens protokoll 2019-02-19 framgår att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt
som nämnden räknar med blir reglerade i bokslutet och hemställer hos Kommunstyrelsen att
kompenseras för underfinansiering av verksamheterna: pågående arbeten/ej uthyrningsbara, rivning,
evakuering, vakanser inom sociala boenden samt lokalbank för 2018.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

•

•

Inhyrda internhyresfastigheter negativa budgetavvikelse om 15 997 tkr, vilket beror till
stor del på att drift, underhåll, konsumtionsavgifter, säkerhets- och hyreskostnader samt
fastighetsskötsel har högre utfall jämfört med budget. Vissa löpande kostnader skall betalas
av Lokalförsörjningsförvaltningen istället för hyresgästen, vilket omfattar de flesta kostnader
ovan, i den nya internhyresmodellen
De löpande kostnaderna för ägda internhyresfastigheter har ökat med 2 194 tkr medan
intäkterna har minskat med 5 907 tkr jämfört med budget. Detta beror på att flera nya
objekt tillkommit som inte är inräknat i internhyresmodellen. Underhållskostnaderna
är högre samt ett objekt har stora avvikelser vad gäller resultat; Orangeriet, som har ett
underskott på 2 033 tkr
Det politiska beslutet gällande hyrestak och vakanser i verksamheterna Äldreomsorg, LSSbostäder och övriga fastigheter social omsorg har inneburit ett underskott med totalt 6
978 tkr för nämnden. Lokalförsörjningsnämnden har, enligt intervju, inte kompenserats
ekonomiskt för beslutet
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Investeringsredovisning

Investeringarna under år 2018 uppgår till totalt 469 442 tkr. Investeringsprojekten är väl
redovisade. Projekt som överskridit budget mest är verksamheten Kultur och Fritid (-17
579 tkr), vilket främst härrör sig från investering i scenteknik på Stadsteatern.
Projekt som överskridit budgeten mest 2018 är: Sjömarkenskolans ombyggnad (-9 041
tkr), Viskastrandsgymnasiets ombyggnation (-8 845 tkr), Daltorpsskolans fritidsgård
och skolbibliotek (-6 687 tkr), Skatehallens tillbyggnad (-3 891 tkr) samt Göta förskola
Silverpoppeln (-2 199 tkr).
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer
enligt nedanstående.
2

0

2

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Foto Dag Ekelund

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Under 2018 har förvaltningen haft längre sjukskrivningar, inte arbetsrelaterade, som påverkat
utfallet. Utfallet har förbättrats jämfört med tidigare år
Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
Resultatet påverkas delvis av de långtidssjukskrivna medarbetarna ovan och då den inte är
arbetsrelaterad ser nämnden ingen anledning till speciella åtgärder. Utfallet har försämrats
de tre senaste åren. Nämnden redogör inte för vilka åtgärder som vidtagits i syfte att nå
Kommunfullmäktiges mål

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående:
0

1

0

4

–

av 5 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått fem uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa
är ett uppdrag ej genomfört.
1

0
•

4

0

–

av 5 uppdrag

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla förvaltningar inventera möjligheten att
erbjuda inomhusparkering för anställdas cyklar, och även möjlighet att erbjuda
elcykelladdning
Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en nulägesanalys, och konstaterar att det saknas
inomhusparkering på de flesta ställen. På enskilda fastigheter kan man tillskapa parkering
och laddningsmöjligheter alternativt inköpa utvändiga cykelgarage

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden:
Internhyressystemet

Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra per
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i en
verksamhet ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna.
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort sikt.
Ett internhyressystems mål kan vara ett ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med syfte att
lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.
Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för resurser
i själva verksamheten.
Internhyressystemet infördes år 2017 och ska omräknas var tredje år. Stadsledningskansliet kommer
att göra en översyn av internhyressystemet år 2019 p.g.a. de stora differenserna för LFN.
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Lokalbank
En nämnd kan med en uppsägningstid på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden
att nämnden vill avstå en viss lokal till Lokalbanken. Det ekonomiska ansvaret övergår då
till lokalförvaltaren. Avsikten är att lokalförvaltaren omedelbart startar ett arbete för att
använda lokalen på annat sätt, sälja den eller avsluta en inhyrning.
Gränsdragning mellan bostadsbolagen och LFN

Flera av de kommunala bostadsbolagen har verksamhetslokaler som via Lokalförsörjningsnämnden
hyrs ut till verksamheter i Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift
att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Nämnden ska ansvara för den
tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid
ny och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter. De kommunala bostadsbolagen har i
ägardirektiv i uppdrag att medverka till att en god service finns i respektive bolags område.
Lokalförsörjningsnämndens bestånd av lokaler innefattar den största delen av verksamhetslokaler
för Staden. Lokaler medför intäkter till bostadsbolagen men låser även upp kapital som
skulle kunna användas till bostadsproduktion.
Lokalresursplan

Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2019 – 2021 är beslutad 2018. Lokalresursplanen
ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och ge bättre förutsättningar
för en strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger sedan till grund för
det årliga investeringsarbetet och leder fram till Kommunfullmäktiges investeringsbeslut.
De flesta förvaltningar har bidragit med lokalplaner för respektive verksamhet som bilagts
lokalresursplanen. Tillfrågade nämnders lokalsamordnare uppfattar att de har bra samarbete
med LFF generellt. Förbättringsområden är ett internt nätverk för alla lokalsamordnare samt
att det interna samarbetet inom LFF:s enheter försvårar processerna för lokalsamordnare.
Stadsparksbadet

Kommunfullmäktige har beslutat att renovera Stadsparksbadet. I maj 2017 stängde
Stadsparksbadet för renovering. Budgeten för renoveringen totalt är justerad till drygt
93 Mkr. I budget 2018:2 beräknades investeringsutgiften (för etapp 1) till 63 Mkr för år
2018. Renoveringen höll den reviderade tidplanen och badet öppnades under hösten 2018.

Foto Dag Ekelund

Leverantören Serneke Bygg har genomfört om- och tillbyggnadsarbetena på uppdrag av
Borås Stads Lokalförsörjningsförvaltning, med partnering som samverkansform.
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Underhåll anläggningar (arena/ishall)

I Lokalförsörjningsnämndens Budget 2018:2 går att fastställa att alla underhåll av anläggningar
genomförs enligt plan; Boråshallen har tillgänglighetsanpassats, Sven Erikssonvallen och Fristadhallen
har renoverats samt att Stadsparksbadet etapp 1 har slutförts.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
Inga fördjupade granskningar riktade mot nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 20 kontrollmoment, riskanalysen 30 identifierade risker, enligt
beslut i nämnden. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 19 februari 2019.
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har
gjort en riskanalys. Två risker med hög riskbedömning har inte tagits med till intern kontrollplanen
utan kommentarer. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll 2017-12-12.
Stadsrevisionen noterar att Lokalförsörjningsförvaltningen anmäler delegationsärenden till nämnden
sedan april 2018.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-12-11 med Lokalförsörjningsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Lokalförsörjningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av fyra indikatorer.
Nämnden har under året inte vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Fyra av fem uppdrag har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet med
Borås Stads styr- och ledningssystem.
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Nämnden redovisar ett underskott på 18 790 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
buffert inte är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget samt att ingen åtgärdsplan
har upprättats för att hantera underskottet.
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har
gjort riskanalys. Två risker med hög riskbedömning har inte tagits med till intern kontrollplanen
utan kommentarer. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden bör upprätta en buffert, samt att användningen
av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig, men kommentarer till att höga risker inte finns med
i interkontrollplanen identifieras som ett utvecklingsområde.
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Servicenämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett totalt resultat till 5 970 tkr. Nämnden har, i enlighet med beslut i
Kommunfullmäktiges budget, därutöver ett resultatkrav på 7 000 tkr. I jämförelse med resultatkravet
gör nämnden ett underskott på 1 030 tkr. Att lägga ett resultatkrav på en Servicenämnd som
finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna som debiteras kan få
betala mer för nämndens tjänster.1
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna:
Verksamhetens budgetram

•

•

•
•

•

Det operativa ekonomiska utfallet för år 2018 är positivt för samtliga avdelningar i förvaltningen.
De olika verksamheterna har sedan 2011 visat ett överskott på 0,92 % som en andel av
produktionsvolymen. Det operativa resultatet har för de sju senaste åren varit 36 167 tkr
Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör cirka 21 % av förvaltningens
totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna
Fordon - Verkstad och Entreprenad
Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2018 ett ekonomiskt överskott på ca 1 % av omsättningen.
Inklusive årets resultat beräknas utgående ackumulerat resultat till ca 36,0 mnkr.
Viktigast är den lokala konjunktureffekten för mark- och anläggningsmarknaden inom
Borås Stad och dess närområde, byggandet räknas med att ha fortsatt stor volym det
närmaste halva decenniet
Resultatanalysen innefattar även ett diagram över årsresultat åren 2011-2018

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 27 000 tkr varav 22 419 tkr har använts. Investeringarna består
främst av maskiner och fordon men även av skärmtak, laddstationer för elfordon på Pantängen,
samordning utskriftsenheter samt kommunikationsutrustning.

1

SKL, Lena Langlet samt Helena Linde: ”Allmänt sett är ett fullmäktigebeslut om resultatkrav på verksamhet som utgör interna
tjänster en fråga om intern styrning av egen regi-verksamhet. Beslutet som riktar sig till kommunens egen inre verksamhet.
Självkostnadsprincipen har inget med den styrningen att göra. Svårigheten kan ju dock vara att lägga ett resultatkrav på en
servicenämnd som finansieras genom interna intäkter, men det beror på vilka utgifter nämnden har.”, 2018-02-01
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

3

1

0

–

av fem Kommunfullmäktiges indikatorer

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

•

•

Foto Jan Kansanen

•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Utfallet andel ekologiska och etiska livsmedel för 2018 är 29,25 %, fördelat på cafeteriorna
i Stadshus-kvarteret 40 % och cafeterian på Pantängen 18,5 %. Det är en ökning med
3,35 % jämfört med 2017, men utfallet för 2018 har blivit lägre successivt under året.
En orsakerna till det är kopplat till ekonomiska faktorer. Cafeterian på Pantängen,
utan tillagningskök, förklaras med att utbudet att välja ekologiska eller närproducerad
alternativ är begränsade samt att ekonomin sätter begränsningar
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Sjukfrånvaron har minskat de senaste tre åren. Nämnden följer upp sjukfrånvaron på
månadsbasis och då också fördelningen mellan långa och korta sjukfall. Servicekontoret
sätter in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möjligt så att medarbetare ska komma
i arbete så fort som möjligt
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Utfallet har minskat från föregående år. Nämnden har timavlönade framför allt
inom lokalvården vid extrauppdrag som storstädningar och idrott vid evenemang.
Nämnden väljer andra anställningar när det är möjligt
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Utfallet har försämrats från föregående år. Den korta sjukfrånvaron har ökat under
året som var högre under vinterhalvåret kopplat till förkylningar och influensa. Inga
åtgärder nämns i årsredovisningen hur man ska uppnå målet
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Servicenämnden har avseende 2018 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av
dessa är ett uppdrag genomförda.
0

0

1

0

–

av 1 uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Informationssäkerhet – Dataservice

En informationssäkerhetsansvarig har anställts till Stadsledningskansliet. Webbaserad utbildning
för anställda i Borås Stad finns att tillgå, som bl.a. tar upp frågor gällande lösenord, mobila enheter,
skadlig kod, sociala medier m fl områden. En handlingsplan gällande informationssäkerhet och
dataskyddsförordningen har tagit fram på Stadsledningskansliet, som bl.a. omfattar inloggning
med tjänstekort för att nå de skyddsnivåer dataskyddsförordningen kräver för integritetskänslig
information.
Gällande programmet VIVA så har förvaltningen skrivit ett tilläggsavtal som reglerar sekretess i
systemet.
Windows 10

Windows 10-projektet har avslutats under år 2018.
KomMa

KomMa är det försystem som Servicekontoret använder i sin dagliga verksamhet för att följa upp
och debitera beställningar och avtal med andra förvaltningar och bolag. Systemet är däremot inte
heltäckande och det finns därmed verksamheter inom förvaltningen där andra system används.
KomMa integreras in i Agresso varje månad med bokföringsfiler och faktureringsfiler. För att
undvika felaktiga konteringar vid inläsning finns en automatisk kontokontroll som innebär att
Servicekontoret läser in Borås Stads godkända konteringar i KomMa varje natt och därmed minimerar
felkonteringar i filöverföringen.
Kompetensförsörjning

Servicenämnden har en högre personalomsättning än tidigare. Enligt uppgift är det delvis p.g.a.
yngre personer inte stannar lika länge som sina företrädare, delvis p.g.a. att genomsnittliga löner på
anläggningssidan t.o.m. ligger lägre än Byggnads ingångslön. Servicekontoret arbetar med att ta
emot praktikanter från Viskastrandsgymnasiet som rekryteringsbas för kommande jobb.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
Ingen fördjupad granskning riktad mot nämnden har genomförts under granskningsåret.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
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kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar åtta kontrollmoment, riskanalysen 19 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 20 februari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort egen riskanalys. Nämnden
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.
Bilagt till den interna kontrollplanen och uppföljningen är ISO:s Internrevisionsprogram 2018-2020.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-12-04 med Servicenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Servicenämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem indikatorer. Nämnden har
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Förklaringar
gällande att nå målens indikatorer är ett förbättringsområde för nämnden. Uppdraget givet i budget
av Kommunfullmäktige har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet
med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott på 5 970 tkr. Nämnden har, i enlighet
med beslut i Kommunfullmäktiges budget, därutöver ett resultatkrav på 7 000 tkr. Att lägga ett
resultatkrav på en Servicenämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då
verksamheterna som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster. I jämförelse med resultatkravet
gör nämnden ett underskott på 1 030 tkr.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Fritids- och folkhälsonämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 10 699 tkr jämfört med budget, fördelat på ett underskott på
9 716 tkt för fritidsramen och ett underskott på 983 tkr för bidragsramen.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt
kommunbidrag till oförutsedda händelser. Under 2018 har nämnden avsatt 1 000 tkr i buffert.
Stadsrevisionen noterar att buffert inte är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut,
och att en åtgärdsplan har upprättats för att komma tillrätta med prognostiserade underskottet.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Fritidsramen

•
•
•
•

Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av uteblivna intäkter till följd
av Stadsparksbadets renovering, Badenheten har en negativ budgetavvikelse på 5 165 tkr
Sociala investeringsprojekten; ”En kommun fri från våld”, samt ”Kraftsamling Sjöbo” där
de bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt 2 170 tkr
Junior EM i friidrott hamnar på ett underskott i jämförelse med tilldelad budget på 648 tkr
Personalkostnaderna avviker med ett överskott om 1 668 tkr i jämförelse med budget. Bortser
man från personalkostnader som är kopplat till något projekt, antigen ett statsbidrag eller
socialt investeringsprojekt, så är den positiva avvikelsen i jämförelse med budget 5 667 tkr

De tre första punkterna ovan är underskott som är godkända av Kommunfullmäktige innan projekten
kom igång.
Bidragsramen

•

Föreningsstöd och bokning gör ett underskott på 983 tkr. Föreningsbidragen står för den stora
negativa budgetavvikelsen om 818 tkr. Ny- om-, och tillbyggnad av föreningsanläggningar
har under året belastat budgeten ovanligt mycket och det beror på att föreningarna har två
år på sig att slutföra sina arbeten och många av de beviljade bidragen från 2017 har spillt
över på 2018. Anläggningsbidrag visar ett underskott om 478 tkr

Nämnden räknar med att kostnaderna för Stadsparksbadets renovering, de sociala investeringsprojekten,
Junior EM samt bidragsramen justeras vid årets slut.
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Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till 31 834 tkr. Detta är något lägre än
budgeterat (34 009 tkr). Investeringarna består bland annat av utveckling av
spår och leder, utveckling av evenemangstaden Borås samt Isbana Boda

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer
enligt nedanstående.
0

3

1

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

•

Foto Anna Hult

•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Indikatorn har försämrats jämfört med 2016 och 2017. Indikatorn ligger nu
på 7,6 % jämfört med målvärdet på 6,5 %. Förvaltningen har under 2018
arbetat aktivt med rehabiliteringarbete av sjukskrivna medarbetare samtidigt
som arbetsmiljöfrågan varit och är högaktuell och prioriterad
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Andelen timavlönade har minskat, från 15,9 från föregående år till 13,1
(målvärde 2018 är 12). Förvaltningen har sedan omorganisationen fördubblat
antal medarbetare. Förvaltningen använder timavlönade i den utsträckning som
behövs och är restriktiva vid varje aktuellt tillfälle om det är befogat eller ej att
rekrytera timavlönade
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Indikatorn har jämfört med de två tidigare åren försämrats. År 2018 är indikatorn
29,7 % mot målvärde 45 %. Förvaltningen menar att en satsning på vad som
skapar hälsa på arbetsplatsen genom ett tydligare fokus på hälsoinspiratörernas
roll liksom arbete med att sänka den sjukfrånvaro som orsakas av organisatoriska
faktorer, kan vara två sätt att öka utfallet
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående.
2

0

0

0

–

av nämndens 2 indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått tre uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är
ett uppdrag inte genomfört.
1

0

2

0

–

av 3 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:
•

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och Norrby.
Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden
Aktivitetsplatsen på Boda är under produktion och färdigställs våren 2019. Hittills
har en fullstor isyta invigts och en stor aktivitetsyta har anlagts. På Norrby planeras
aktivitetsplatsen in i planen för Kronängsparken våren 2019

Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2018 gett fem uppdrag till förvaltningen varav tre uppdrag inte är genomförda.
0

3

2

0

–

av nämndens 5 uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Stadsparksbadet

Kommunfullmäktige har beslutat att renovera Stadsparksbadet. I maj 2017 stängde Stadsparksbadet
för renovering. Budgeten för renoveringen totalt är justerad till drygt 93 Mkr. I budget 2018:2
beräknades investeringsutgiften (för etapp 1) till 63 Mkr för år 2018. Renoveringen höll den reviderade
tidplanen och badet öppnades under hösten 2018.
Leverantören Serneke Bygg har genomfört om- och tillbyggnadsarbetena på uppdrag av Borås Stads
Lokalförsörjningsförvaltning, med partnering som samverkansform.
Evenemangsorganisationen

2018 hade Borås Stad ett antal enskilda SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under
sommaren. 2018 har också präglats av förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019.
Fritids- och folkhälsonämnden arbetar tillsammans med BoråsBorås TME med en evenemangsstrategi,
för att underlätta och skapa förutsättningar för framtida evenemang och tävlingar. Strategin kommer att
fastställas under 2019 i Fritids- och folkhälsonämnden och BoråsBorås TME samt i Kommunstyrelsen.
Jämställda halltider

Fritids- och folkhälsoförvaltningen fördelar tider/block till föreningarna utefter verksamhetens
storlek. Därefter förutsätter förvaltningen att föreningarna gör en rättvis tidsfördelning.
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För första gången kan Fritids- och folkhälsonämnden nu konstatera att fördelningen mellan pojkar
och flickor som deltar i föreningsaktiviteter är relativt jämn, 57% pojkar respektive 43% flickor. Det
är också en viktig parameter sett ur förvaltningens strategiska arbete för jämställdhet. Naturligtvis
finns det stora variationer mellan de olika föreningskategorierna och framförallt mellan de olika
idrotterna som ingår i underlaget.
Nämnden har genomfört en fördjupad studie på individnivå för att följa upp och utvärdera fördelningen
av tider mellan flickor och pojkar i Stadens idrottshallar. I fallstudien ishallen, konstaterade nämnden
att ishockeyn domineras av pojkar och konståkningen domineras av flickor. Istidsfördelningen
jämfördes med fördelningen mellan aktiva pojkar (59%) och aktiva flickor (41%) och konstaterade
att istiderna på vardagar är något till flickornas fördel och på helgerna till pojkarnas fördel. Tittar
man på den totala fördelningen av tider i ishallen, så var fördelning på 57% till ishockey/bandy
och 43% till konståkningen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga 0-20 år. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte
fullt ut är ändamålsenligt.
Fritids- och folkhälsonämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande
arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden.
Stadsrevisionen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med övriga berörda nämnder
behöver utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn
och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag
som en del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 15 kontrollmoment, riskanalysen 25 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 21 februari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en riskanalys. Nämnden
har uppdaterat regler och anvisningar för intern kontroll 15 maj 2018.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-24 med Fritids- och folkhälsonämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Fritids- och folkhälsonämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra indikatorer.
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Utvecklingsområden bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Ett av tre uppdrag från Kommunfullmäktige har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att
nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.
Avseende granskningen av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga, bedömer
Stadsrevisionen att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver
utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga.
Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en
del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 10 699 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen
noterar vidare att bufferten har varit för lågt satt.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ha en tillräckligt stor buffert. Den
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 2 613 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Intäkter avviker med ett positivt resultat om 3 316 tkr. Förklaringen är markförsäljningar
med tillhörande etableringar på Viareds industriområde som har genererat betydande
intäkter under året i samband med bygglov
Personalkostnaderna avviker med ett positivt resultat om 5 520 tkr. Förklaringen är i huvudsak
vakanta tjänster under året. Det positiva resultatet fördelar sig till största delen mellan Planoch bygglovsavdelningen (55 %), Geodataavdelningen (29 %) och Lantmäteriavdelningen
(15 %). Konsulttjänster har köpts in under året för att klara av den höga efterfrågan på inom
detaljplaneområdet. Nämnden konstaterar att yrkesgrupperna arkitekter och ingenjörer
varit svårrekryterade under året
Övriga kostnader avviker med ett negativt resultat om 6 424 tkr. Förklaringen är att
överskottet från personalsidan har omfördelats och bl.a. använts till investeringar i ny
mätutrustning, deltagaravgift för Borås Stad i Europan och en film om visionen för Borås
Stads utveckling

•

•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
0

1
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0

–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för en av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt. Den indikator för vilka målvärdet inte nåtts är:
•

Hälsa - friska medarbetare under ett år i % av andelanställda
Målvärdet för 2018 har inte uppnåtts och frisknärvaron har minskat jämfört med föregående
år. Nämnden förklarar inte i årsredovisningen varför indikatorn inte uppnåtts. Nämnden
har under året bl.a. arbetat med förbyggande hälsoarbete i syfte att uppnå målet
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer
enligt nedanstående.
1

1

6

1

–

av 9 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Nämnden redogör inte för uppdraget i årsredovisningen.
0

0

0

1

–

av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte redovisas är:
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att ta
fram lämpliga platser för stadsodling
Nämnden redogör inte för uppdraget i årsredovisningen eftersom uppdraget
efter beslut i Kommunstyrelsen flyttats över till Tekniska nämnden under året.
Stadsrevisionen noterar att inga protokollförda beslut finns från Kommunstyrelsen
gällande överflyttning av uppdraget
Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2018 gett nio uppdrag till förvaltningen, av dessa är tre uppdrag
inte genomförda.
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av 9 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område..
Samarbetsuppdrag om strategiskt samhällsbyggande

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2017 ett särskilt samarbetsuppdrag avseende
samhällsbyggnadsprocessen. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få
nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren.
Samarbetsuppdraget är ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har
gemensam karaktär. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att skapa en
gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett
5 till 10-årsperspektiv.

Foto Anders Jagendal

Under 2018 har uppdraget genomförts genom två separata aktiviteter/teman. Tema Sjöboprojektet
genomförde en workshop 14 april som syftade till att föra dialog omkring stadsdelen Sjöbo
och dess utveckling med utgångspunkt i innevånarnas behov och önskemål. På workshopen
deltog presidier och tjänstepersoner från 14 nämnder/förvaltningar, de fem kommunala
bostadsbolagen och företrädare för näringslivet. Tema Knalleland genomförde en workshop
9 oktober om området Knallelands framtid. På workshopen deltog förtroendevalda och
tjänstepersoner från 15 nämnder/förvaltningar och fyra av de kommunala bostadsbolagen.
Samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte genomfört någon utvärdering av samarbetsuppdraget
sedan uppstarten 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att de effekter man hittills kan
se av uppdraget bl.a. omfattar en ökad förståelse och samsyn kring samhällsbyggnadsprocessen,
vikten av framförhållning när det gäller lokalisering/etablering av verksamheter och värdet av
att alla berörda samarbetar/samverkar när staden växer utifrån behov av förskolor, grundskolor,
vård- och äldreboenden och sociala aspekter i boendemiljön.
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Personalomsättning

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 haft en personalomsättning exklusive pensionsavgångar
om c:a 10,7 % vilket kan jämföras med nämndens utfall för 2017 om c:a 11,5 % och för 2016 om
c:a 15.9 %. Under 2018 har nämnden sammanlagt hyrt in konsulttjänster för c:a 3 842 tkr.
Personalomsättningen på förvaltningen har en sjunkande trend sett till de tre senaste åren men ligger
fortfarande på en jämförelsevis hög nivå i relation till övriga förvaltningar i Borås Stad.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighet har fördjupade granskningar genomförts. I det
nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Borås Stads näringslivsarbete

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv
samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt.
Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 14 kontrollmoment och riskanalysen 26 identifierade risker.
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 28 februari 2019. Uppföljningen av
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen
riskanalys. Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-10-27 antagit regler och anvisningar för intern
kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-22 med Samhällsbyggnadsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av fem av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning inte anger förklaringar till
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varför indikatorn inte har uppnåtts. Nämnden har under året inte genomfört det uppdrag man fått
från Kommunfullmäktige då uppdraget flyttats över till en annan nämnd. Stadsrevisionen noterar
att inga protokollförda beslut finns från Kommunstyrelsen gällande överflyttning av uppdraget.
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet med
Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 2 613 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.

Foto Matton images

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Tekniska nämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 10 011 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har inte upprättat
någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Stadsrevisionen noterar att nämnden i rapporterna
Tertial 1 och Tertial 2 har påtalat att den snörika vintersäsongen kommer att innebära underskott
i förhållande till budget på grund av vinterberedskapen för år 2018.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

Väghållning, skog, parker m.m.
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på
väghållningsverksamheten på 10 442 tkr. Till stor del beroende på ökade kostnader för
vinterväghållning och gatubelysning
• Intäkter för parkeringsverksamheten är 1 078 tkr större än budgeterat, och genererar ett
överskott på 1 871tkr
Persontransporter
• Det negativa underskottet på 5 436 tkr kan härledas till ökade antalet resor, kostnader som
avser personalkostnader som bl.a. beroende på ökad bemanning inom särskoleskjuts då antalet
särskoleelever ökat samt ökat antal timanställda på beställningscentralen. Underskottet
beror även på att ett nytt leasingfordon införskaffats till särskoleskjutsverksamheten
Investeringsredovisning

Foto Ivanka Zejnilovic

Investeringsbudgeten uppgår till 95 416 tkr varav 59 415 tkr har använts. Investeringarna består av
gator, vägar, torg, parker, samt gång- och cykelvägar.
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
• Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.
Det finns vissa kända felkällor kring cykelmätningar. En av dessa är att slingorna i marken
inte täcker hela gång- och cykelvägens bredd, där gång- och cykelvägarna är separerade.
Mätningarna täcker inte in cyklister som väljer att cykla i körbanan, eller cyklister som
passerar på gångbanan vid en separerad gång- och cykelväg. Under året har det varit stora
problem med driftstörningar för mätarna i staden vilket gör att vi inte kan redovisa något
tillförlitligt resultat för 2018
•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. En stor andel
av Tekniska förvaltningens anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Denna
målgrupp kan ha någon form av funktionsnedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen
ligger förhållandevis högre på förvaltningen. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete
med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser

•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Inom Tekniska
förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie medarbetare
är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt
samband mellan ökad sjukskrivning och ”arbetad tid för timavlönade”. Genom en god
planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer att
vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som
utförs av timavlönade på lägsta möjliga nivå

•

Hälsa, friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Inom
arbetsmarknadsåtgärdsanställdas grupp är korttidsfrånvaron större än inom förvaltningen
i stort. Genom att inom Tekniska förvaltningen arbeta aktivt och förebyggande med
arbetsmiljöfrågor, kan utfallet hållas på en så hög nivå som möjligt

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående.
0

0

1

0

–

av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått fem uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa
är ett uppdrag ej genomfört.
0

1

4

0

–

av 5 uppdrag
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Det uppdrag som inte är genomfört är:
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att ta fram
lämpliga platser för stadsodling. Enligt beslut i Kommunstyrelsen förs uppdraget
över till Tekniska nämnden
Efter utredning (projektstudie) har det framkommit svårigheter med att upplåta allmän
platsmark för stadsodlingar. Plan- och bygglagen (PBL) tillåter inte detta. Kommunala
bostadsbolagen har startat upp denna typ av stadsodlingar i kvartersmark med stor framgång
för de boende. Inom kvartersmark är detta en framkomlig väg. Stadsrevisionen noterar att
inga protokollförda beslut finns från Kommunstyrelsen gällande överflyttning av uppdraget
Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2018 gett två uppdrag till förvaltningen, samtliga uppdrag är genomföra.
0

0

2

0

–

av 2 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Beläggningsunderhåll

Beläggningsprogrammet för 2018 har kunnat genomföras med råge, trots omfattningen av fiberschakter
över hela kommunen. Utöver tillgängligt anslag på 8 884 tkr har 842 tkr ytterligare upparbetats
inom ramen för anslagna medel inom investeringsbudgeten. Utöver dessa medel har intäkter för
återställningsarbeten efter fibergrävningar där hela gatubredden belagts bidragit till att den totalt belagda
ytan är flera gånger större än vad den skulle varit med upparbetade medel inom investeringsbudgeten.
Behovet av framtida investeringar på beläggningar har till följd av fibergrävningarna inte minskat,
tvärtom kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet framgent då
det inte är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidan av gatan. Därför kommer vissa
gator att behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer
därför inte att täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävarna
lämnar efter sig som ska finansieras av staden. Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber
kommer livslängden på slitlagret att minska vilket innebär att vi får räkna med ett mer omfattande
behov av att lägga om fler gator framgent inom ramen för beläggningsprogrammet. Med hänsyn
till de pågående fibergrävningarna förväntas därför en ökad satsning på beläggningsunderhållet
under kommande år.
Skolskjuts

Borås Stad har under 2018 tagit fram nytt regelverk och tillämpningsföreskrifter och det har då blivit
tydligare med vad som gäller för skolskjuts. Under 2017 och 2018 har verksamheten stabiliserat sig
med rätt bemanning för att klara uppgifterna på ett bra sätt. Det är ungefär 13 000 elever i Borås
Stads grundskolor varav ca 4 000 har skolskjuts i någon form. De åker med upphandlad busstrafik,
linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär
detta oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen.
Det är fler elever 2018 som åker taxi till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis
vara en bidragande orsak, då framförallt de mindre barnen inte placeras på linjetrafiken utan får
taxiresa. Tekniska nämnden upplever också att det är en ökning av elever med växelvis boende.
Det har varit en del problem med försenade skolresor och framförallt på morgonen då de flesta ska
iväg under en begränsad tid.
Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 12 egna
minibussar varav sex är avsedda för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt.
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Antalet elever inom särskolan har ökat de senaste åren, från ca 100 till 125 elever vilket medfört att
fler fordon har fått införskaffats under året vilket då även medfört ökade kostnader.
Diskussion med Grundskoleförvaltningen pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare
inom särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler
så hamnar den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att förvaltningen
kan påverka det.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av näringslivsverksamheten

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv
samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt.
Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 20 kontrollmoment, riskanalysen 27 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 21 februari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har genomfört en egen riskanalys.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-09-18 med Tekniska nämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Tekniska nämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem indikatorer. Nämnden
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. En
av fem uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning
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anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. Stadsrevisionen noterar att inga
protokollförda beslut finns från Kommunstyrelsen gällande överflyttning av uppdraget.
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet
med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 10 011 tkr.
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen,
men noterar att nämnden inte i enlighet med Kommunfullmäktiges budget har upprättat
en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen
har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska
kontrollmoment.

Foto Jeanette Larsson

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid
prognosticerat underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

89

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

Miljö- och konsumentnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 2 477 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget beslut och att ingen åtgärdsplan
har upprättats. Miljö- och konsumentnämnden begär att i bokslutet för 2018 bli kompenserade
med 1 250 tkr för effekterna av Kommunfullmäktiges beslut att ändra alkoholtaxan och 360 tkr
för ökade hyreskostnader för Nornan.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Stadsrevisionen noterar
att nämnden i analysen av budgetavvikelser inkluderar statsbidrag och andra poster. Avvikelserna
medför att resultatanalysen inte stämmer överens med nämndens redovisade resultat.
Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på
livsmedelsavdelningen där både livsmedelskontroll och tillståndsenheten redovisar ett
underskott. Inom livsmedelskontroll är det framförallt kostnaderna för personalutveckling som
blivit högre än budgeterat och inom tillståndsenheten är det intäkterna från alkoholtillsynen
som avviker negativt från budget
Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser Miljötillsyn, där
personalkostnader har överskridit budgeten
Underskottet beror även till stor del på ökade hyreskostnader för Nornan.

•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
0

4

0

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

Antal genomförda medborgardialoger
Nämnden har inte genomfört någon medborgardialog under år 2018. Kommunikation
och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är en
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självklar del i förvaltningens löpande arbete. Medborgardialog är när förtroendevalda tar
initiativ till och medverkar i en dialog. Miljö- och konsumentnämnden bjöd hösten 2018 in
stadens verksamhetsutövare med alkoholserveringstillstånd till en verksamhetsdialog kring
hur den årliga alkoholavgiften ska utformas för att avgiften ska bli så rättvis och transparent
som möjligt. I dialogen deltog tiotalet verksamhetsutövare, representanter för nämnden och
förvaltningen samt fyra kommunalråd. Alla deltagare var positiva till nämndens inbjudan
och nämnden avser att kommande år genomföra ytterligare verksamhetsdialoger inom
olika ansvarsområden.
•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
För hela 2018 låg sjukfrånvaron på 6,1 % vilket är högre än för 2017. Genomsnittet för Borås
Stad totalt hamnade på 7,4 %. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får
några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken, och flera avdelningar har fortfarande
haft sjukskrivningar under året. I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete
genom företagshälsovården. Sjukfrånvaron påverkas i viss mån av förvaltningens höga
personalomsättning. För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka
attraktiviteten som arbetsgivare arbetar förvaltningen med utveckling av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. För att detta arbete ska kunna genomföras effektivt har nämnden i
flera år arbetat för stödfunktionerna HR, ekonomi och administration ska dimensioneras
korrekt i förhållande till förvaltningens storlek och alla olika ansvarsområden samt för
att samla hela förvaltningen i gemensamma lokaler (istället för som idag i tre olika hus).
Kvaliteten på detta arbete kommer tack vare utökade budgetmedel för HR-stöd 2019 att kunna
vidareutvecklas så snart kontinuerlig tillgång till HR-kompetens har kommit på plats. Inom
arbetsmiljöarbetet 2018 har bland annat alla medarbetare erbjudits en hälsoundersökning
inklusive konditionstest och en förvaltningsdag ägnades åt att ta fram OSA-mål (mål för
organisatorisk och social arbetsmiljö) under ledning av företagshälsovården

•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare
Utfallet har försämrats i förhållande till föregående år. Nämnden redovisar ett utfall på 0,4
årsarbetare och målvärdet är 0. Nämnden använder endast i undantagsfall timanställningar.
Exempel kan vara arrangemang av olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under
den senaste 12-månadersperioden. Andelen friska medarbetare under 2018 har sjunkit till
30,2 % jämfört med 39,6 % för 2017. Utfallet för Borås Stad totalt är 28,9 %. Den höga
arbetsbelastningen på kvarvarande personal, som är en konsekvens av hög personalomsättning,
har bidragit till färre medarbetare utan sjukfrånvaro. Förvaltningen bedriver ett medvetet
arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser

•

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden, vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Nämnden har avseende 2018 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Nämndens uppdrag
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

1

0

0

–

av 2 nämndens uppdrag
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Konsumentrådgivning

Efter fem år av minskande efterfrågan på konsumentrådgivning såg förvaltningen under 2018 en
liten ökning, dels beroende på tillkomst av avtal med Tranemo kommun, bättre information på
hemsidan, utökade telefontider och en större utåtriktad verksamhet (+ 52 %) framförallt i projektet
Konsumentintegration. Många av dagens konsumentärenden innehåller en hållbarhetskomponent
bara i informerandet om öppet köp och reklamation och där den viktigaste hållbarhetsaspekten är att
undvika onödiga köp. Hållbar konsumtion går hand i hand med information om konsumenträttigheterna
som har präglat projektet Konsumentintegration, som förvaltningen drivit och avslutat under året.
Projekt har vänt sig till nya svenskar och nyanlända och syftat till ökad medvetenhet om konsumentoch ekonomifrågor för sårbara grupper. Förvaltningen har hållit en stor mängd föreläsningar och
informationsaktiviteter på Borås-regionens etableringscenter, Norrbyhuset, Vi-Hässleholmens
medborgarkontor, MiRoi och Hermods där förvaltningen har mött målgruppen, ofta i anslutning
till SFI-undervisning och liknande. Överlag har förvaltningen sedan årets början tillämpat principen
om att alla förebyggande föreläsnings- och informationsaktiviteter innehåller både information om
konsumenträtt och information om hållbar konsumtion.
Personalomsättning

Miljö- och konsumentnämnden har sedan 2012 haft en ekonomi i obalans jämfört med de uppdrag
som nämnden ålagts. Flera år i rad har vissa tjänster inte tillsatts utan hållits vakanta för att spara.
Kostnaderna för Miljöförvaltningens höga personalomsättning (sedan 2015 mellan 14-20 %) har
av Stadsrevisionen uppskattats till tre till fyra mkr årligen. Oavsett det exakta beloppet medför hög
personalomsättning och vakanta tjänster både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad
stress och ökad risk för sjukskrivning.
Vid årsskiftet 2018/2019 har bara lite drygt en tredjedel av personalen arbetat mer än fyra år på
förvaltningen. 18 procent har arbetat tre till fyra år, 18 procent ett till två år, 18 procent mindre än
ett år och rekrytering pågår motsvarande 12 procent av antalet budgeterade tjänster. Alla avdelningar
berörs, men exempelvis Miljötillsyn har bara sex av 24 tjänster bemannade med personal som arbetat
mer än fyra år.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av näringslivsverksamheten

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv
samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt.
Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.
Stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin.
Syftet är att med utgångspunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom
området är ändamålsenligt.
Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Överförmyndarenheten och
Budget- och skuldrådgivning har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser inom
området som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande samordning
och samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte får sina behov
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av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar både för
den enskilde och för Borås Stad.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenligt. Miljö- och konsumentnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan
och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 24 kontrollmoment, riskanalysen 30 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har under året följt upp risker
med hög riskbedömning. Nämnden har genomfört en egen riskanalys. Nämnden har antagit regler
och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-15 med Miljö- och konsumentnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Miljö- och konsumentnämnden har under året inte uppnått målvärdena för samtliga av de fyra
indikatorer som Kommunfullmäktige fastställt. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte
att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen
av Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 2 477 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen, men noterar att
nämnden inte i enlighet med Kommunfullmäktiges budget har upprättat en åtgärdsplan för att
komma till rätta med underskottet. Stadsrevisionen noterar att nämnden i analysen av budgetavvikelser
inkluderar statsbidrag och andra poster. Avvikelserna medför att resultatanalysen inte stämmer
överens med nämndens redovisade resultat.
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Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenligt. Miljö- och konsumentnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan
och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det gäller
Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

94

Första revisorsgruppens granskning 2018

95

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

andra revisorsgruppens granskning

Kulturnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 1 637 tkr jämfört med budget. Förvaltningens hela buffert på
1 000 tkr har tagits i anspråk. Stadsrevisionen noterar att buffert inte är upprättad i enlighet med
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan i samband
med anspråkstagande av bufferten.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•
•
•
•

Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 2 048 tkr för
Konstmuseet
Biblioteken i Borås visar ett underskott på 1 908 tkr
Teaterverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 1 743 tkr. Avvikelsen beror främst
på lägre personalkostnader p.g.a. vakanser

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt som nämnden räknar
med blir reglerade i bokslutet:
• Konstmuseet begär kompensation för driftskostnaderna för Skulpturbiennalen, 1 596 tkr
• Kompensation med 1 908 tkr för Biblioteken i Borås avvikelse mot budget. Detta är en
avvikelse som funnits med i prognoserna och består av medel som saknas för att Biblioteken
i Borås ska kunna bedriva verksamhet på samma nivå som före omorganisationen 2017
Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till 16 997 tkr. De största investeringarna är 7 020
tkr för Kulturskolan Simonsland samt 4 859 tkr för konstnärlig gestaltning/textilkonst

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

2

1

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

96

Andra revisorsgruppens granskning 2018

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fyra indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Utfallet (4,6 %) ligger nära målvärdet (4 %). Utfallet är ungefär två procentenheter
lägre än för staden som helhet. Nämnden har under 2018 arbetat aktivt med
rehabiliteringarbete av sjukskrivna medarbetare, särskilt för den grupp som har en hög
andel korttidsfrånvaro (mer än fyra tillfällen per år) samtidigt som arbetsmiljöfrågan
varit och är högaktuell och prioriterad
• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Utfallet (6,1) ligger nära målvärdet (6). I de fall förvaltningen behöver använda
timavlönade av arbetsmiljö- eller verksamhetsskäl ska så göras. Timavlönade får
dock aldrig ersätta andra anställningsformer och en prövning av behov sker vid varje
anställningstillfälle
• Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
Indikatorn (28,4 %) ligger på samma nivå som tidigare år men långt ifrån målvärdet (45
%). Nämnden menar att målvärdet är för högt och bör justeras i samband med budget
2019, så att det blir mer realistiskt. En satsning på vad som skapar hälsa på arbetsplatsen
genom ett tydligare fokus på hälsoinspiratörernas roll liksom arbete med att sänka den
sjukfrånvaro som orsakas av organisatoriska faktorer, kan vara två sätt att öka målvärdet
Nämndens indikatorer med målvärden

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet
med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått tre uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är
samtliga tre uppdrag genomförda.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Kulturskolan

Kulturskolan fick tillträde till nya lokaler på Simonsland under hösten. Öppet hus arrangerades 6e
oktober. Med ungefär 4 500 kvadratmeter fördelade på ett nittiotal rum, varav flera stora salar med
högt i tak, fick en tidigare mycket trångbodd verksamhet nu större lokaler. De nya lokalerna är ett
stort lyft för hela verksamheten med alla konstnärliga ämnen under samma tak. I lokalerna finns ett
scenrum, en cirkuslokal, två danssalar, två teaterrum, två digitala pianostudios, en inspelningsstudio,
tre medierum, en foto/filmstudio, en bildateljé, en textilateljé och en drejverkstad med brännugnar.

Foto Anna Hult

I de nya lokalerna kan nu verksamheten utökas med ämnena digital bild, media-, foto-, film- och
musikproduktion, studioinspelningar samt erbjuda en genrebredd i ämnet dans. Den omfattande
installationen av akustik, ljud-och ljusutrustning, ventilation, säkerhet m.m. kräver en viss inkörningstid.
Vissa problem återstår att lösa under våren 2019. En åtgärdsplan finns och stäms kontinuerligt av
med fastighetsägaren.
Hyreskostnaden per kvadratmeter sänks för Kulturskolan, men då den totala ytan utökas med drygt
1 800 kvadratmeter innebär det en höjning av årshyran med cirka 3 500 tkr på årsbasis jämfört med
Kulturskolans gamla lokaler. Dessutom tillkommer cirka 7 000 tkr i inventariekostnad för de nya
lokalerna. Kommunfullmäktige har avsatt resurser för merkostnaderna.
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Kulturskolans gamla lokaler har tillfälligtvis använts av andra av Borås Stads verksamheter när
lokaler renoveras.
Skolbiblioteken

Ett skolbiblioteksprogram har tagits fram i samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och
Kulturförvaltningen. Det i sin tur har lett till en handlingsplan och en aktivitetsplan som genomförs
från hösten 2018. Arbetet med att ge en likvärdig biblioteksverksamhet till alla elever i grundskolan i
Borås har fortsatt under 2018 genom skolbibliotekarier på plats på skolorna, ett skolbiblioteksteam som
genomför aktiviteter på framförallt de små skolorna och en bokbuss som bidrar med ett kompletterande
mediabestånd.
Den nya organisationen av skolbiblioteken har gett positiva resultat då det även 2018 skett en ökning
av lån (243 641 utlån, ökning 3 600 utlån från 2017) på skolbiblioteken.
Utfallet för skolbiblioteksverksamhetens budget blev för 2018 ett underskott på 103 tkr. Nämnden
menar att det i början av året var svårt att planera för verksamheten då medel till verksamheten
först efter ett halvår överfördes från Grundskoleförvaltningen till Kulturförvaltningen. Nämnden
menar vidare att detta visar på svårigheten när en nämnd har ansvaret för en verksamhet medan de
ekonomiska resurserna finns i en annan nämnds budget. Enligt nämnden medför detta också en
osäkerhet i skolbiblioteksorganisationen och svårigheter vid samverkan mellan skola och bibliotek.
Stadsteatern

Den största ekonomiska satsningen på kulturområdet under året är bytet av scentekniken på
Stadsteaterns stora scen. Ett teknikbyte var nödvändigt, inte minst av arbetsmiljöskäl, men kommer
också innebära att teatern kan husera mer tekniskt avancerade föreställningar framöver. Teknikskiftet
var omfattande vilket innebar att den stora scenen var stängd större delen av året. Bygget blev
försenat vilket fick till följd att den första planerade föreställningen inte kunde sättas upp utan fick
läggas ned innan premiär.
För utbyte och förnyelse av Stadsteaterns uttjänta scenteknik från 1975 har sammanlagt 72 000
tkr avsatts varav 56 238 i Kommunfullmäktiges budget 2018. Det är Lokalförsörjningsnämnden
ansvarar för investeringen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Nämndens presidium har gjort en egen riskanalys, och nämnden har godkänt riskanalysen. Planen
för intern kontroll omfattar 13 kontrollmoment, riskanalysen 23 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden 2019-02-25. Uppföljningen av den interna kontrollen
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att ett kontrollmoment inte
genomförts under året på grund av resursbrist. Nämnden har reviderat egna regler och anvisningar
för intern kontroll 2018-05-21.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-05 med Kulturnämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

98

Andra revisorsgruppens granskning 2018

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Kulturnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra indikatorer. Nämnden har
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga
uppdrag från Kommunfullmäktige har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet
med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 1 637 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas. Stadsrevisionen noterar att buffert
inte är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Stadsrevisionen noterar att ett kontrollmoment inte följts upp på under året på grund av resursbrist.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert,
samt att användningen av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig med hänvisning till avvikelse
i uppföljningen av den interna kontrollen.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 21 421 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att buffert
är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut men att nämnden inte
upprättat en åtgärdsplan före ianspråktagande av buffert. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
hade 39 885 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2018. Kommunstyrelsen föreslår att årets
resultat 21 421 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat samt att kompensation med 970
tkr erhålls för ökade IT kostnader. Detta innebär att det ackumulerade resultatet efter 2018 uppgår
till 19 434 tkr.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

Den negativa budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av ett underskott inom Gymnasieverksamheten
på 26 716 tkr. Underskottet har flera orsaker. De största orsakerna till underskottet är:
•

Höga personalkostnader som i sin helhet har ökat med 26 600 tkr. Underskottet beror på
att kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 varit hög, både vad gäller personal- och
materialkostnader. De statliga ersättningarna från Migrationsverket minskade under 2018
med anledning av minskat antal asylsökande elever men utan att motsvarande anpassningar
genomfördes i verksamheten
Kostnaden för tjänster (köpta platser) har ökat med 22 900 tkr
En annan kostnadsavvikelse är sänkta statliga ersättningar från 42 400 tkr till 22 500 tkr
Retroaktiva ersättningar på 5 000 tkr som har utbetalats till två fristående gymnasieskolor
för åren 2010-2014

•
•
•

Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till 54 200 tkr. De största investeringarna är ombyggnad
av Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet 33 400 tkr. resp. 16 800 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de sju indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
•

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %
Utfallet om 95,2 % för år 2018 har försämrats något i förhållande till 2017 års utfall.
Aktuellt målvärde är 100 %. Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska
och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen
Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje skola och
skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och
gjorda analyser.

•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Utfallet för 2018 är 23 procentenheter högre än 2017, en ökning från 25,7 till 48,3 %.
Stadsrevisionen noterar att det är nära målvärdet om 50 %.

•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Sjukfrånvaron i förvaltningen är 4,7 % och har ökat under 2018 i förhållande till 2017
vilket lett till att man inte når målvärdet om 4 %. Det är främst korttidsfrånvaron
som ökat under året, antalet långa sjukfall är i nivå med 2017. Under 2019 kommer
förvaltningen inrikta sig på att arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa upp
sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa upp
upprepad korttidsfrånvaro.

•

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Utfallet för nämnden 2018 är 41,5 % och är något lägre än 2017 då utfallet var 43
%. Nämnden når inte målvärdet om 50 %. Genom ett systematiskt förebyggande
arbetsmiljöarbete, gott ledarskap, kompetensutveckling och goda förutsättningar för att
medarbetare skall trivas och bibehålla balans mellan krav och kontroll i arbetet skapas
förutsättningar för hälsa i arbetslivet. Exempel på åtgärder är arbetet i förvaltningen med
uppdragsdialog för lärare. Under 2017 och 2018 har arbete pågått med att identifiera
och åtgärda organisatoriska faktorer som är stressdrivande för lärare. Under året har
åtgärder som tagits fram av den så kallade KAL (kompetensförsörjning, arbetsvillkor,
lönebildning) - gruppen genomförts i verksamheten. Nämnden uppmuntrar också
anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom att använda sig av de friskvårdsförmåner
som möjliggörs för anställda i Borås Stad.

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem.
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de fyra indikatorerna som nämnden har fastställt.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Alla fyra
uppdrag är genomförda.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
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Lokaler

Nämndens verksamhet har kontinuerligt behov av nya lokaler och framförallt behov av anpassning
av befintliga lokaler. Alla skolor har idag en hög nyttjandegrad och det saknas samlad kapacitet på
främst Bäckängsgymnasiet. Ombyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet
har påbörjats under året. Lokalförsörjningsförvaltningen har tagit fram en lokalrevision inför den
kommande redovisningen av kommande lokalbehov 2019-2021.
Anmälan om kränkande behandling

Under 2018 har nämnden genomfört den årliga skolklimatundersökningen där bland annat elevernas
upplevelse av trygghet och studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av
kränkande behandling och diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och
åtgärder. Nämnden tar också fram en rapport över antal anmälningar om kränkande behandling
för vårterminen 2018. Samtliga skolor uppger att man har aktuell likabehandlingsplan/plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Antal anmälda ärenden 2018 var 15 st. mot 17 st. 2017.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga 0-20 år. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte
fullt ut är ändamålsenligt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och
förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen
bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder
behöver utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn
och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag
som en del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.
Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. Nämnden bör
säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt
och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen av de privata
utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av
uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen och säkerställa
att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 14 kontrollmoment, riskanalysen 30 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 19 februari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.
·

Presidiemöte

Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-12 med Gymnasie-vuxenutbildningsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Gymnasie-vuxenutbildningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av sju indikatorer.
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Det uppdrag Kommunfullmäktige gett nämnden har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att Gymnasie-vuxenutbildningsnämnden har antagit egna indikatorer med
målvärde i enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 21 421 tkr efter att
hela bufferten intecknats. Bufferten har använts för att täcka oförutsedda händelser i enlighet med
Kommunfullmäktiges budgetinstruktioner. Ingen åtgärdsplan har antagits.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment,
nämnden har varit involverad i riskanalysen. Nämnden har genomfört alla kontrollmoment. Nämnden
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och
förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen
bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder
behöver utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn
och unga. Nämnden behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag
som en del i att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. Nämnden bör
säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt
och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen av de privata
utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av
uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen och säkerställa
att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognostiserat
underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen
bedöms som tillräcklig.
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Sociala omsorgsnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 16 921 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
en buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner och att nämnden under
året upprättat en åtgärdsplan för ekonomisk balans vid ianspråktagande av bufferten.
Nämnden kommer att begära kompensation av Kommunstyrelsen för kostnader om 2 297 tkr för ett
speciellt barnärende och om 103 tkr för sociala investeringar. Nämnden begär utöver det kompensation
från Kommunstyrelsen om 8 650 tkr som avser kostnadsövervältring från Försäkringskassan.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

•

Verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende avviker med ett underskott om
10 956 tkr. Det finns ett underskott vad gäller externa placeringar, institutionsvård och
boende för psykiskt funktionshindrade. Underskottet kan kopplas till samsjuklighet
men också för att vissa insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan. Avvikelsen för
externa placeringar, inklusive vårdformen tvång i öppenvård, blev 2018 ett underskott
om 10 455 tkr. Nämnden anger i årsredovisningen att hemmaplanslösningar i form av
stöd till personer i ordinärt boende behöver utvecklas tillsammans med boendestöd
och öppenvård. Även bostadsfrågan är central för att insatserna på hemmaplan ska
fungera. Arbetet med att externt placerade brukare ska få sina behov tillgodosedda i
hemkommunen fortsätter under 2019.
Verksamhetsområdet insatser enl. LSS och LASS avviker med ett underskott om 14
160 tkr. Insatser enligt LSS och LASS ökade under året sina nettokostnader med 6,5
% jämfört med föregående år. Inom LSS är det kostnader för personlig assistans som
ökar mest. För myndighetsutövningen beror kostnadsökningen enligt nämnden till
största delen på övervältring från Försäkringskassan. Under 2018 ökade antalet timmar
med personlig assistans enligt LSS med 23 % jämfört med 2017 vilket innebär en
kostnadsökning om c:a 8 215 tkr. Övervältringen från Försäkringskassan leder också
till att beslut ändras och att insatsen istället för personlig assistans blir t.ex. boende med
särskild service. Verkställigheten för personlig assistans redovisar ett underskott och
orsaken är bl.a. att flera av nämndens ärenden är kostsamma att verkställa med stora
omvårdnadsbehov som exempelvis kräver dubbelbemanning och nattjänstgöring. Daglig
verksamhet visar en negativ avvikelse för året om 9 666 tkr
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer
enligt nedanstående.
1

3

1

0

–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

Foto: Anna Sigge

•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Utfallet för 2018 är 20,3 %. Målvärdet om 50 % har inte uppnåtts men
förbättrats jämfört med föregående år. Nämnden redogör i årsredovisningen inte
för varför målvärdet inte uppnåtts eller vilka åtgärder som vidtagits under året i
syftet att nå Kommunfullmäktiges mål
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Målvärdet för 2018 om 8 % har inte uppnåtts och utfallet om 8,9 % har
försämrats jämfört med föregående år. Under året har nämnden tagit fram en
plan för ökad hälsa i samverkan med fackliga organisationer. Följsamhet till
medarbetarnas rätt till heltid och gällande kollektivavtal har under året varit i
fokus. Utifrån små boendeenheter och komplexa behov hos deltagare och boende
har nämnden haft behov av flertalet avvikelser till gällande kollektivavtal. Trots
gemensam ansträngning i förvaltningen har andelen sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid ökat under 2018. De senaste två åren har förvaltningen haft en
ansträngd ekonomi och mycket fokus på åtgärder för att komma i ekonomisk
balans. Den stress som uppstått i samband med detta kan enligt nämnden ha
bidragit statistiskt till sjukfrånvaron. Åtgärder som leder till minskad ohälsa är
en av de fem anpassningsstrategier som nämnden identifierat under året i sin
åtgärdsplan för ekonomisk balans
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•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Målvärdet för 2018 om 27 årsarbeten har inte uppnåtts och utfallet om 42,9 årsarbeten
har försämrats jämfört med föregående år. Kostnaderna för vikarier inom boenden via
LSS och socialpsykiatri har under året varit fortsatt höga då sjukskrivningstalen inte
minskat. Under året har det i perioder varit svårt att rekrytera personal och då har
vikarier fått användas för att säkra verksamheten. Införandet av arbetstidsmodellen samt
bemanning efter brukarnas behov har tydliggjort att det krävs en ökad grundbemanning
på enheterna. Nämnden har under året haft stora problem med att bemanna sina enheter
på ett optimalt sätt enligt gällande kollektivavtal. Införandet av Time Care multiaccess
(ett systemstöd) kommer enligt nämnden under 2019 innebära en ökad möjlighet till
samplanering, effektivare användning av personella resurser och minskat behov av
vikarier
Hälsa - friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Målvärdet för 2018 om 33 % har inte uppnåtts och utfallet om 26,4 % har försämrats
jämfört med de två föregående åren. Under året har nämnden tagit fram en plan för
ökad hälsa i samverkan med fackliga organisationer. Åtgärder som leder till minskad
ohälsa är en av de fem anpassningsstrategier som nämnden identifierat under åren i sin
åtgärdsplan för ekonomisk balans

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 inte fått några nya uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2018 gett ett uppdrag till förvaltningen, uppdraget är genomfört under året.
0

0

1

0

–

av 1 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL har varit fortsatt
stort. Vid årets slut fanns 16 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och fyra enligt SoL.
Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på bostäder med särskild service enligt
LSS inom Borås Stad.
Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för
vuxna. Planerad nybyggnation av två gruppbostäder har flyttats fram med ny planerad inflyttning
mars och maj 2019. Nytillskottet av lägenheter kortar den kö till bostäder som finns utifrån fattade
beslut om bostad.
Behovet av nya lägenheter kan också kopplas till behovet av omställning av enheter och behovet av
att lämna de enheter som inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går
bygga om till bostäder enligt Boverkets regelverk. Inga nya personer kan erbjudas dessa lägenheter
när de blir lediga.
Nämnden även har behov av att utveckla nya former av enheter. Till skillnad mot tidigare generationer
med funktionsnedsättningar växer unga idag upp i ett samhälle präglat av delaktighet, integration och
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välfärdsteknik. Personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är en ökande kategori brukare. Det har samtidigt blivit svårare att erbjuda lägenheter till de personer
som idag står i kö då brukare blir äldre och äldre och de befintliga lägenheterna inte blir lediga i
samma takt som tidigare. Det finns stort behov av äldreboende som är anpassat mot äldre inom
målgrupperna. En enhet ändrar inriktning och beräknas öppna 1 september 2019.
Personer placerade i kö till bostad med särskild service erbjuds plats när lägenheter finns lediga.
Förvaltningen har under året startat upp en boplaceringsgrupp bestående av boendesamordnare
och enhetschefer.
Bostadssituationen är fortsatt en stor utmaning för funktionshinderverksamheten under kommande år.
Gränsdragning och samverkan LSS och SoL

Det är inte ovanligt att brukare inom Sociala omsorgsnämnden har behov av insatser både via LSS och
SoL. I de flesta fall rör det sig om brukare som tillhör personkretsen för LSS som behöver komplement
via ex. boendestöd via SoL. Samverkan med andra förvaltningar som sköter biståndsbedömning
enligt SoL omkring de brukare som har insatser via LSS är vanliga. I första hand handlar det om
Vård- och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden. Det finns
en antagen rutin som reglerar samverkan.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under
65 år och är i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård och
äldrenämnden. Även hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas. Nämnden har fortsatt ansvar för
verksamhet som vänder sig till alla barn 0-18 år med behov (SoL, LSS, HSV).
Under året har Samverkan mellan Sociala omsorgsförvaltningen och Vård och äldreförvaltningen skett
månadsvis med syfte att identifiera de personer som har behov av insatser från båda förvaltningarna.
Utifrån reglementet är målsättning att brukarna endast ska tillhöra en förvaltning för att minimera
antalet handläggare som brukarna har kontakt med. Medarbetare har under året identifierat svårigheter
med att tolka gränsdragningsrutinen och översyn av dokumentet är påbörjat med fackliga företrädare
och medarbetare från båda förvaltningarna.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighet har fördjupade granskningar genomförts. I det
nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga 0-20 år. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte
fullt ut är ändamålsenligt.
Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete
är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen bedömer att Sociala
omsorgsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden behöver också
arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan
inom området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.
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Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via LOV och LOU är enligt
Stadsrevisionens bedömning till största delen ändamålsenlig. Nämnden bör se över avtalet med
föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt
likriktas för samtliga privata utförare inom området.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Sociala omsorgsnämnden beslutade om riskanalys och en plan för intern kontroll 26 februari 2018.
Sociala omsorgsförvaltningen konstaterade under våren att förvaltningens arbetssätt med intern
kontroll avvek från övriga förvaltningars tillvägagångssätt i Borås Stad. Förhållandena medförde att
Sociala omsorgsnämnden fattade beslut om riskanalys och en ny plan för intern kontroll 14 maj 2018.
Planen för intern kontroll omfattar 18 kontrollmoment, riskanalysen 67 identifierade risker. 16
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 2019. Två kontrollmoment saknas
som egna kontroller i uppföljningen av den interna kontrollen. Av analyser av andra genomförda
kontrollmoment framgår dock att kontrollerna i huvudsak har genomförts som avsett under året.
Samtliga kontrollmoment bör dokumenteras i uppföljningen så att det tydligt framgår att kontrollerna
genomförts. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.
Nämnden har löpande under året följt upp sammantaget sju av kontrollmomenten med avrapportering
i Tertialrapport 1 och 2. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Sociala omsorgsnämnden har antagit
regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-06 med Sociala omsorgsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
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Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning i huvudsak anger förklaringar
till varför indikatorerna inte har uppnåtts. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer
bedöms vara ett förbättringsområde för nämnden.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet
med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 16 921 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Nämnden under
året upprättat en åtgärdsplan i syfte att komma till rätta med underskottet.
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden
har löpande under året följt upp sammantaget sju av kontrollmomenten med avrapportering i
Tertialrapport 1 och 2. Två kontrollmoment saknas som egna kontroller i uppföljningen av den
interna kontrollen. Av analyser av andra genomförda kontrollmoment framgår dock att kontrollerna
som saknas i huvudsak har genomförts som avsett under året. I riskanalysen har det identifierats
och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen
bedömer att Sociala omsorgsnämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla
sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden
behöver också arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att
utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.
Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via LOV och LOU är enligt
Stadsrevisionens bedömning till största delen ändamålsenlig. Nämnden bör säkerställa att insyn,
kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom
området.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men
det finns med hänvisning till mindre avvikelser vissa utvecklingsområden.
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Överförmyndarnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 2 117 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Bufferten har använts till att
balansera underskottet. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan i samband med anspråkstagande
av bufferten.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Det negativa underskottet kan härledas till kostnader som avser arvoden och ersättningar
till gode män och förvaltare. Nämnden har under flera år redovisat underskott av samma
orsak, nämligen att den tilldelade budgetramen inte fullt ut täcker utbetalningar av arvoden.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige
för 2018.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Borås Stads styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående.
2

1
•

1

0

–

av 4 nämndens indikatorer

Granskning av årsräkningar
Målvärdet är inte uppnått. Vid ingången av år 2018 medföljde en balans från föregående år. Två
personer visstidsanställdes under fyra månaders tid för att hjälpa till med granskningsarbetet.
Utfallet mäts per den 30 juni. Däremot förlöpte det fortsatta granskningsarbetet bra och var
i princip klart den 1 november 2018. Utfallet har förbättrats jämfört med föregående år med
hjälp av extraanställda. Nämnden arbetar ständigt med förbättringar för att underlätta och
påskynda granskningen. I april 2019 förväntas länsstyrelserna redovisa till regeringen ett
uppdrag kring vilka krav som kan ställas på Överförmyndarnämndens granskning. Beroende på
vad länsstyrelsen kommer fram till kan nämnden komma att anpassa granskningsmetodiken.
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Förordnande av god man för ensamkommande barn ska ske inom 14 dagar
Målvärdet är inte uppnått. Under år 2018 har sju nya ärenden inkommit där
Överförmyndarnämnden varit ansvarig för förordnande av god man. I två av dessa
ärenden har målet inte uppnåtts. I båda fallen motsatte sig den unge föreslagen god
man. Eftersom lagen ger den unge viss möjlighet att själv bestämma vem som ska
förordnas ligger händelser av detta slag utanför nämndens påverkan.
Handläggningen av behov av ställföreträdare enl 11:4 och 11:7 FB ska vara
klar inom fyra månader
Målvärdet är inte uppnått. Antalet inkommande ärenden i aktuell ärendegrupp
fortsätter att öka. Andelen komplexa ärenden blir allt större, vilket leder till svårigheter
att hitta ställföreträdare som vill ta sig an uppdragen. Denna trend är inte unik
för Borås del utan rapporteras från kommuner i hela landet. En annan faktor
som förlänger handläggningstiden är svårigheten att få in nödvändig medicinsk
utredning. Nämnden är beroende av att vårdgivare och den enskilde själv medverkar
på ett skyndsamt sätt. Nämnden har under år 2018 framgångsrikt utbildat cirka
30 personer som varit intresserade att åta sig utomstående uppdrag.
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Kommunfullmäktiges uppdrag

Överförmyndarnämnden har inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige för 2018.
Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har inte antagit några uppdrag till förvaltningen under 2018.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Handläggningstider

Trenden med ett ökande antal inkommande ärenden, förutom vad gäller ensamkommande barn,
fortsätter. Antalet ärenden under handläggning har ökat med cirka 7 % vid en jämförelse mellan
årsskiftena 2017/18 och 2018/19. Det är också tydligt att ärendena blir alltmer komplexa och
tidskrävande med ökad andel svårt psykiskt sjuka, personer med missbruksproblem och huvudmän
som är under 65 år. En ökning av antalet ärenden medför även att behovet av personer som är villiga
att åta sig uppdrag ökar. Nämnden har under året utbildat cirka 30 nya utomstående ställföreträdare.
En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. För överförmyndarverksamhetens del innebär
de nya reglerna ökade krav bland annat beträffande handläggningstider.
Stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin.
Syftet är att med utgångspunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom
området är ändamålsenligt.
Stadsrevisionens bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program
mot hemlöshet inte uppnås. Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till varför antalet
personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner.
Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Överförmyndarenheten och
Budget- och skuldrådgivning har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser som
behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande samordning och samverkan
medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte få sina behov av stöd med
att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar både för den enskilde
och för Borås Stad. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder säkerställer
en ändamålsenlig samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom
området kan nås.
Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenlig.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar sju kontrollmoment, riskanalysen sju identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 19 februari 2019. Uppföljningen av den interna
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kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys för
år 2018. Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-24 med Överförmyndarnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Överförmyndarnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra av nämndens
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för nämndens indikatorer.
Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför indikatorerna
inte har uppnåtts. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande måluppfyllelse av nämndens egna
indikatorer.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 2 117 tkr.
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen, men
noterar att nämnden inte i enlighet med Kommunfullmäktiges budget har upprättat en åtgärdsplan
för att komma till rätta med underskottet.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen
har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser. Nämnden har antagit egna
regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenligt. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunfullmäktiges målsättning
om stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin i Program mot hemlöshet inte uppnås.
Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till varför antalet personer med god man är
väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner. Överförmyndarnämnden behöver
tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig samverkan och samordning
som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid
prognosticerat underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Arbetslivsnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 7 689 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med ett överskott på försörjningsenheten
på 7 964 tkr där det beror främst på svårigheter att få tag på socialsekreterare
Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmarknadsanställningar ingår.
Verksamheten gjorde ett underskott med 4 909 tkr. Då försörjningsstödet gick med litet
plus och övriga delar i förvaltningen gick plus fanns det ekonomiska möjligheter att anställa
fler arbetsmarknadsanställningar än budget
Det positiva överskottet kan också härledas till Feriearbeten som redovisar ett överskott
på 2 989 tkr. Avvikelsen beror på att alla feriearbetare inte arbetade 120 timmar samt att
verksamheten har fått ett statsbidrag på 1 134 tkr

•

•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
0

1

5

0

–

av 6 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Utfallet för år 2018 blev samma som utfallet för föregående år. Den enhet inom
Arbetslivsnämnden som använder timavlönad personal är Boråsregionens
etableringscenter. Verksamheten har ett stort antal av nyanlända flyktingar och då har
verksamheten ett stort behov av samhällsinformatörer. Efter att verksamheten har börjat
månadsanställa samhällsinformatörer för att ge en tryggare anställningsform och ökad
kvalité i verksamheten, har antalet timavlönade minskat under året för enheten

116

Foto Scandinav.se

Andra revisorsgruppens granskning 2018

117

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och ledningssystem.
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt nedanstående.
0

0

1

0

–

av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdraget är inte
genomfört.
0
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0

0

–

av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:
• Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet med och
bemötande av nationella minoriteter.
Arbetet är påbörjat i dialog med företrädare för samtliga minoriteter. Det första steget är att
genomföra en minoritetsdag. Minoritetsdagen har genomförts. Nu har det påbörjats en skrivning
tillsammans med minoritetsföreträdare och företrädare för Borås Stad. Detta arbeta kommer att
bli Borås Stads program för nationella minoriteter. Förslaget är ute på remiss

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område..
Bostadsförsörjning för nyanlända

Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016. Den säger att kommunerna är skyldiga att ta emot anvisade
personer som har fått uppehållstillstånd och är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Antalet
styrs av de läns- och kommuntal som beslutas av regeringen respektive länsstyrelserna och som anges i
bosättningslagens förordningar. 1 januari 2017 tog Migrationsverket över hela uppdraget att anvisa nyanlända
till landets kommuner. Uppdraget låg tidigare hos Arbetsförmedlingen. Arbetslivsnämnden har ansvaret för
att tillhandahålla bostäder till kommunplacerade nyanlända.
Bostäder för nyanlända som anvisas enligt bostadsanvisningslagen finns tillgängliga. För närvarande finns
åtta lägenheter i beredskap. Ytterligare 15 lägenheter kommer AB Bostäder ställa till förfogande under 2019.
Bedömningen är att beredskapen är god för nya anvisade under 2019 då anvisningstalet också har halverats
till 58 personer jämfört med 2018.
Kommunen har krav att anskaffa bostäder till nyanlända enligt bostadsanvisningslagen. Antal bostäder är
beroende på hur stor familjestorleken är. Arbetslivsnämnden har lägenheter i bostadsbank som är enbart
tillgängliga för den här gruppen då nämnden har krav att erbjuda en bostadstad inom två månader efter
en anvisning. Vid särskilda skäl kan förvaltningen dock släppa en bostad till övrig utanför målgruppen. År
2017 kom det 166 individer och 2018 104 individer till kommunen enligt bostadsanvisningslagen. Nämnden
förmedlade ungefär 120 lägenheter under perioden 2017 – 2018.
Hemlöshet/ Sociala kontrakt

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året tagit fram ett förslag, i samverkan med bl.a. Arbetslivsnämnden,
som tydliggör ansvar och befogenheter som är kopplat till sociala bostäder. Förslaget har ifrån Kommunstyrelsen
gått ut på remiss och inget beslut är fattat.
Vid ingången till 2018 fanns det 28 pågående sociala kontrakt på Arbetslivsnämnden. Under året har sju
av dessa avslutats. Under 2018 har det inkommit nio ansökningar, sju resulterade i avslag, en utredning
avslutades (ej avhörd) och en ansökan har beviljats. Utöver dessa så beviljar Individ-och familjeomsorgsnämnden
övergångsbostäder.
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin.
Syftet är att med utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom
området är ändamålsenligt.
Stadsrevisionens bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program
mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsnämnden behöver säkerställa att arbetet med förmedling av
egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner.
Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Överförmyndarenheten och
Budget- och skuldrådgivning har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser som
behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande samordning och samverkan
medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte få sina behov av stöd med
att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar både för den enskilde
och för Borås Stad. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder säkerställer
en ändamålsenlig samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom
området kan nås.
Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenlig.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar åtta kontrollmoment, riskanalysen 17 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 19 februari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Ett kontrollmoment från planen för intern
kontroll har inte genomförts under året och det beror på personalförändringar inom HR-funktionen
under 2018. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Nämnden har antagit regler och anvisningar
för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-13 med Arbetslivsnämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

120

Andra revisorsgruppens granskning 2018

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Arbetslivsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av sex indikatorer. Nämnden har
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett uppdrag
har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar
till varför uppdragen inte har genomförts.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 7 689 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har inte genomfört ett av åtta kontrollmoment.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenligt. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunfullmäktiges målsättning
om stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin i Program mot hemlöshet inte uppnås.
Arbetslivsnämnden behöver säkerställa att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet
med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner. Arbetslivsnämnden behöver tillsammans
med övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig samverkan och samordning som syftar
till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig
med hänvisning till avvikelse i uppföljningen av den interna kontrollen.
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Förskolenämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 3 605 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner, men att nämnden inte
upprättat någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Förskoleverksamhetens kostnader avviker med ett underskott på 4 298 tkr. Den negativa
budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av en ökad beläggningsgrad i verksamheten.
Underskottet kan också härledas till kostnader som avser IT-kostnader som man inte fått
kompensation för
Central administrations kostnader avviker med ett överskott på 362 tkr. Avvikelsen avsåg
till viss del personalkostnader och berodde på att kortare frånvaro inte ersätts med vikarier
Politisk verksamhet kostnader avviker med ett överskott på 480 tkr. Avvikelsen berodde
på att lägre arvoden än budgeterat betalats ut
Intäkter för förskoleavgifter är större än budgeterat
Bufferten på 7 100 tkr har används för att möta den ökade beläggningsgraden

•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
4

2

1

0

–

av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

•

•

•

•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel
Utfall för 2018 blev 49,9 %, en försämring från föregående år. Anledningen till
minskningen är att livsmedelspriserna generellt ökat under 2018 vilket minskar
möjligheterna för kostverksamheten att, inom budgetram, köpa ekologiska livsmedel.
Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden,
fortsätter att arbeta med matsedelsplanering som ett led i att öka andelen ekologiska
och/eller närproducerade livsmedel ytterligare och nå målet på 65 % år 2025.
Stadsrevisionen konstaterar att nämnden är mycket nära målet om 50 %.
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall.
Ett fortsatt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med
rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda insatser, vid både
långtidssjukfrånvaro och vid upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga
kvalitetsdialogerna krävs för att sjukfrånvaron ska minska.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. En viss
andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av
timavlönad personal. Vidare är även arbetet med att rekrytera personal med relevant
kompetens något som också behöver läggas fokus på.
Hälsa, friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Troligtvis
beror försämringen på att sjukfrånvaron under samma period ökat något.
Förskoleförvaltningen kommer att fortsätta arbeta systematiskt för att skapa en
hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads SAM-rutiner.

Foto: Anders Jagendal

•

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
Utfallet om 74 % för år 2018 har förbättrats i förhållande till 2016 års utfall men
målvärdet 97 % uppnås inte. Indikatorn följdes inte upp 2017 men 2016 var utfallet
42 %. I genomsnitt fick de barn som inte fick plats på önskat placeringsdatum
vänta i 14 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på önskat
placeringsdatum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen
så effektiv som möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera
en gemensam planeringsprocess.
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.
Utfallet för år 2018 har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. Sett
över en femårsperiod är utfallet i stort sett konstant. En åtgärd är från 2017 och
avser värdegrundsplattformen. Denna kommer att vara färdig under våren 2019.
Andra faktorer nämnden arbetar med är ett gott bemötande och ett professionellt
förhållningssätt till barn och vårdnadshavare. Samverkan i olika former med
vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan.
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt
nedanstående.
0

0

1

0

–

av 1 indikator

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Detta
uppdrag är genomfört.
0

0

1

0

–

av 1 kommunfullmäktiges uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Uppsökande verksamhet

Under 2018 har den uppsökande verksamheten arbetat förberedande för en kommande uppsökande
verksamhet vid familjecentraler och förskolor där man ska besöka familjer hemma hos dem för att få
dem att komma till öppna förskolor och familjecentraler. Man använder fortsatt en rullande öppen
förskola, Tittut, som nu besöker olika delar av staden som en del av den uppsökande verksamheten. Man
besöker framförallt kommundelar där förvaltningen observerat ett lägre deltagande i förskoleverksamhet.
Man har också delvis ökat öppettider hos familjecentralerna för att öka tillgängligheten.
Barnsäkerhet

Under året har man reviderat de laminerade akutkorten med telefonnummer till förskolechef,
verksamhetschef, samt andra larmnummer. En översyn har även gjorts av tillbud- och skadeblanketten
avseende barn i verksamheten. Fler anställda har blivit utbildade i barn-HLR tack vare att
utbildningsinsatserna nu sker med regelbundenhet. Det har tidigare varit en ojämn standard och
säkerhetsnivå på verksamhetens olika utemiljöer vilket man nu tagit ett övergripande grepp kring
för att kunna prioritera insatser i utemiljöer bättre.
Resursfördelningsmodellen

Kommunstyrelsen har sedan 2015 i uppdrag att genomföra en översyn av ersättningen till fristående
förskolor i syfte att tillse att likvärdiga konkurrensvillkor gäller mellan den kommunala förskolan
och de fristående aktörerna. Vidare ingår i uppdraget att genomföra en översyn av ersättningen till
förskolorna så att ersättningen följer de enskilda eleverna.
Stadsrevisionen granskade 2016 kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg. I granskningen
konstaterades att resursfördelningen till förskolorna inte fullt ut bygger på likvärdighetsprincipen.
Stadsrevisionen bedömde det som väsentligt att Förskolenämnden säkerställde likvärdighetsprincipen
i verksamheten. Vidare konstaterades att Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående
förskolorna som inte är författningsenlig. Gällande resursfördelning till de fristående förskolorna är
det Ekonomistyrning vid Stadsledningskansliet som räknar fram ersättningen för beslut i Fullmäktige
eftersom Förskoleförvaltningen inte är delegat för det beslutet.
Man har under 2018 väntat på att få uppdraget att ta fram en ny resursfördelningsmodell från
Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen noterar att nämnden fått uppdraget i början av 2019 och att
modellen ska implementeras i budget 2020.
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Sekretess

Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.
Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut p.g.a. en bestämmelse om
sekretess får myndigheten markera detta genom en särskild sekretessmarkering. Med anledning av
övergången till ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem 2017, har Stadsrevisionen fortsatt
följt upp hur förvaltningen hanterar sekretessen i diariet. Stickprov har genomförts och avstämning
har skett med nämndsekreterare. Ingen avvikelse har noterats.
Lokaler

Förskolenämnden arbetar med att inventera lokalbehov utifrån gällande lokalresursplan och ser ett
behov av att bli involverade tidigt i besluts- och byggprocesser. Detta för att aktivt kunna föra dialog med
Samhällsbyggnadsnämnden gällande framtagande av detaljplaner och med Lokalförsörjningsnämnden
i byggprocesser.
Utöver platsutökning i nya områden arbetar man även med att tillmötesgå ökad efterfrågan på
förskoleplatser i bland andra Norrbyområdet och Centrum där det är svårare att utöka platsantalen
genom nybyggnation. Norrbyområdet har ett ökat antal barnfamiljer med lägre mobilitetsmöjligheter
vilket ställer krav på närhet till förskola. Familjer har traditionellt flyttat ut från Centrumområdet
när man fått barn. Nu ser man istället att barnfamiljer i högre utsträckning bor kvar.
Kompetensförsörjning

Under 2018 har Förskolenämnden genomfört fler olika valideringsutbildningar för att bereda plats
för anställda att kunna vidareutbilda sig till barnskötare respektive förskollärare. Hittills har 50
medarbetare fått möjlighet att validera sig till barnskötare under läsåret 18/19 samt 24 stycken till
förskollärare. Andelen barnskötare ökar medan andel förskollärare minskar. För att om möjligt möta
behovet något har nämnden slutit avtal med olika utbildningsanordnare om valideringsutbildningar
till både barnskötare och förskollärare. Nämnden kan se att inom en rimlig framtid går det att möta
rikttalet för barnskötare på 30 % från 27 % i november 2018. Däremot är verksamheten långt ifrån
rikttalet för förskollärare på 70 % då värdet i november 2018 var 45 %. Nämnden kommer dock
att fortsätta med valideringsinsatserna även under 2019.
Anmälan av kränkande behandling

Inom ramen för nämndens uppföljning av intern kontrollplan för 2017 har 30 slumpmässigt
utvalda avdelningar har kontaktats via telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet.
Endast tillsvidareanställda pedagoger har intervjuats. Av de 30 tillfrågade svarade alla att de känner
till rutinen ”För förskolans arbete för likabehandling och kränkande behandling”. Vidare angav
29 personer att de känner till var rutinen finns. Tre pedagoger visste dock inte vad de skulle göra
om ett barn hade blivit kränkt i verksamheten. Samma undersökning gjordes som uppföljning för
kontrollplanen 2018 med i stort sett samma resultat.
2018 har 27 anmälningar inkommit avseende kränkande behandling vilket är en minskning jämfört
med 2017 då 28 anmälningar gjordes.
Förskolenämnden har under året uppdaterat rutinen för kränkande behandling och kommer fortsätta
arbetet med att säkerställa så att alla känner till vad de förväntas göra vid en situation då ett barn
blir kränkt.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
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Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga 0-20 år. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte
fullt ut är ändamålsenligt.
Förskolenämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete
är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen bedömer att
Förskolenämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden behöver också
arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan
inom området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs
Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Förskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en ändamålsenlig tillsyn av fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående
förskolor och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 13 kontrollmoment, riskanalysen 32 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 28 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-27 med Förskolenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
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Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Förskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för sex av sju indikatorer. Nämnden
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Utvecklingsområden bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Det uppdrag Kommunfullmäktige gett nämnden har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att Förskolenämnden har antagit en egen indikator med målvärde i enlighet
med Stadens styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 3 605 tkr efter att
hela bufferten intecknats. Bufferten har använts för att täcka oförutsedda händelser i enlighet med
Kommunfullmäktiges budgetinstruktioner. Ingen åtgärdsplan har antagits.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment,
nämnden har varit involverad i riskanalysen. Nämnden har genomfört alla kontrollmoment. Nämnden
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Förskolenämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete
är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden. Stadsrevisionen bedömer att
Förskolenämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden behöver också
arbeta för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan
inom området mellan nämnderna.
Förskolenämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg som tagits fram av förvaltningen.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden skulle tagit fram en åtgärdsplan vid prognostiserat
underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen
bedöms som tillräcklig.
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Grundskolenämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 7 373 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av vakanser. Det totala överskottet
för personalkostnader under 2018 är 32 245 tkr. Av dessa avser ca 17 000 tkr vakanser för
behöriga lärare, ca 12 000 tkr avser vakanser för personal i elevhälsan och 2 500 tkr för
vakanser inom lokalvård
En negativ budgetavvikelse är 38 739 tkr för övriga kostnader. 21 969 tkr av dessa avser
kostnader som uppkommit när verksamheten expanderar i nya skolor och paviljonger under
året samt uppgraderar skolor som haft undermålig utrustningsnivå.
8 285 tkr avser skolskjutsar.
Intäkter till verksamheten är större än budgeterat och genererar ett överskott på 3 533 tkr.
1 186 tkr av överskottet avser ökade riktade statsbidrag
Kostnaden för skolskjutsar avviker negativt mot budget med 8 285 tkr. Avvikelsen beror
på prisökningar i ny upphandlad trafik men även till viss del volymökning
4 000 tkr av budgeterad buffert har budgeterats om till skolbibliotek och fritidsledare för
att upprätthålla 2017 års verksamhetsnivå

•

•
•
•
•

Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2018 uppgår till 2 333 tkr. Den enda investeringen under året
är ombyggnad av Gånghesterskolan

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
3

4

1

0

–

av 8 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för sju av de åtta indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
•

•

•

•

•

•

•

Antal genomförda medborgardialoger
Nämnden redogör i årsredovisningen inte för varför målvärdet inte uppnåtts eller vilka
åtgärder som vidtagits under året i syfte att nå Kommunfullmäktiges mål. Nämnden
uppger att man valt andra arbetsformer under året.
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %
Gymnasiebehörigheten har ökat från 79 % 2017 till 80 % 2018. Målvärdet om 90
% är dock inte uppnått. Orsaker till brister i måluppfyllelsen är enligt nämnden
dålig kontinuitet i ledningen på en del skolor, stora behov av stöd i elevgruppen och
brister i kompetens. Arbetet har fokuserats på skolenheternas funktion och förmåga.
För att förbättra organisation och arbetssätt har gemensam struktur för skolornas
verksamhetsplaner tagits fram. Under läsåret 2017/2018 har detta implementerats och
konkretiserats i respektive skolas arbete och planer. Under läsåret 2018/2019 kommer
uppföljning och förbättring att genomföras. Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena
systematiskt kvalitetsarbete, relationer och processledning samt bilden av skolan. Vidare
är ett av utvecklingsplanens områden, rektors förutsättningar och förmåga, vilket skall
förbättra resultaten ytterligare.
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Utfallet för indikatorn 2018 är 87,3 % vilket är ungefär samma nivå som 2017
och målvärdet om 100 % är inte uppnått. Nämnden menar att orsaker till låg
måluppfyllelse ligger i brister i kontinuitet i skolledning och personalgrupper, brister
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, samt brister i det åtgärdande arbetet
mot kränkningar, konflikter och mobbning. Arbetet hittills har varit fokuserat på
skolenheternas funktion och förmåga. För att förbättra organisation och arbetssätt har
gemensam struktur för skolornas verksamhetsplaner tagits fram, bland annat för det
främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet. Detta ska följas upp och
ytterligare förbättras under läsåret 2018/2019.
Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Utfallet om 39,4 % för år 2018 har försämrats i förhållande till 2017 års utfall
och målvärdet 50 % uppnås inte. Andelen ekologiska livsmedel är framtagna
i upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-december 2018.
Livsmedelspriserna har generellt ökat under 2018 vilket minskar möjligheterna för
kostverksamheten att inom budgetram köpa ekologiska livsmedel.
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Utfallet om 6,3 % för år 2018 har förbättrats i förhållande till 2017 års utfall men
målvärdet om 5,5 % uppnås inte.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Utfallet om 50,5 årsarbetare för år 2018 har förbättrats i förhållande till 2017 års utfall.
Stadsrevisionen noterar att resultatet för indikatorn är mycket nära målvärdet om 50
årsarbetare.
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Utfallet om 32,1 % friska medarbetare för år 2018 har försämrats i förhållande till 2017.
Målvärdet om 40 % uppnås inte.

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
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Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått sex uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Alla sex
uppdrag är genomförda.
0

0

6

0

Nämndens uppdrag

–

av 6 uppdrag

Nämnden har avseende 2018 gett 21 uppdrag till förvaltningen, av dessa är två uppdrag inte genomförda.
0

2

19

0

–

av 21 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Lokaler

Elevflödena till Borås Stads grundskolor ökar. Många skolor är fulla i den mån att det inte finns plats
för att skapa fler klasser. Däremot kan vissa befintliga klasser fyllas på med elever i vissa årskullar
på en del skolor. På många skolor blir kommande elevflöden så stora att kapaciteten på skolorna
inte räcker till.
Områdena Göta, Centrum, Norrby och Brämhult växer mest enligt elevprognoser på redan födda
barn men även stadens befolkningsprognos vittnar om ökning i dessa områden främst på grund av
inflyttning och nybyggnation.
Nämnden arbetar med frågan i tre spår: kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal), effektivisering
av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minska kostnaden per elev och per kvadratmeter) och
kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet).
Prioriterat är att säkra en kapacitetsutbyggnad. I andra hand kommer upprustning och anpassning
utifrån effektiviteten. I tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.
Grundskolenämnden samarbetar med Lokalförsörjningsnämnden i arbetet med att prioritera och
utforma lokallösningar som skall möta det förväntade behovet.
Obligatoriska skolvalet

Beslutet att införa ett obligatoriskt skolval i Borås fattades av Kommunfullmäktige i november 2016.
Grundskolenämnden beslutade 22 augusti 2017 om urvalskriterierna för det obligatoriska skolvalet
i Borås Stad. Beslutet innebar att Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas
önskemål så långt det är möjligt i de kommunala skolorna.
Grundskoleförvaltningens arbete med det obligatoriska skolvalet började aktivt under hösten 2017
inför läsåret 2018/2019. En informationskampanj startade där alla målgrupper först informerades via
en folder i oktober månad. Informationen spreds, förutom via post, på boras.se, i sociala medier och
på Borås Stads utomhustavlor. I mitten av november månad skickades valblanketter och ytterligare
information ut. Vårdnadshavare och elever hade på valblanketten möjlighet att välja tre olika skolor
i prioritetsordning. Sista svarsdag för skolvalet var den 27 november. När alla valblanketter hade
registrerats hade totalt 95,6 % av vårdnadshavarna aktivt sökt skola.
Placeringsarbetet av elever startade omgående efter den 3 januari. Flertalet skolor, framförallt i
centrumområdet, hade fler förstahandssökande än antalet platser.
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Placeringsbeslut skickades ut under vecka 5, två veckor tidigare än aviserat. Under vecka 6 blev
förvaltningen mycket belastad av telefonsamtal och mail och det beslutades att skicka ut ett brev
från förvaltningschefen till de 191 familjer som inte hade fått sitt förstahandsval av skola. I brevet
fick vårdnadshavare information om att de dels kunde skicka in ett önskemål om byte av skola samt
att det fanns möjlighet att laglighetspröva placeringsbeslutet.
Detta resulterade i att 35 laglighetsprövningar skickades vidare till Förvaltningsrätten och att 128
önskemål om byten registrerades under de kommande veckorna. Av de 35 laglighetsprövningarna
kunde 21 mål avskrivas direkt då önskemålen blivit tillgodosedda. Förvaltningsrätten avslog vidare
13 laglighetsprövningar och konstaterade att handläggningen hade varit riktig och att förvaltningen
hade följt kommunala beslut och skollagen. Förvaltningen väntar fortfarande på domslut i ett ärende.
Grundskolenämnden konstaterar slutligen att administrationen av skolvalet har varit omfattande,
fem personer i förvaltningen har arbetat med skolvalet löpande dock inte på heltid.
Det löpande arbetet med skolplaceringar som startade 1 april 2017 omfattade ca 900 timmar under
2017 och har omfattat ca 630 timmar under 2018.
Periodvis har läget varit ansträngt och trycket mycket hårt. Det finns anledning att se över den
interna organisationen inom förvaltningen för att effektivisera administrationen. Det handlar bland
annat om att minska sårbarheten vid frånvaro samt att säkra upp rutiner och arbetssätt. På sikt bör
också ett digitalt system införas för att effektivisera handläggningen.
Skolskjuts

Borås Stad har under 2018 tagit fram nytt regelverk och tillämpningsföreskrifter och det har då blivit
tydligare med vad som gäller för skolskjuts. Under 2017 och 2018 har verksamheten stabiliserat sig
med rätt bemanning för att klara uppgifterna på ett bra sätt. Det är ungefär 13 000 elever i Borås
Stads grundskolor varav ca 4 000 har skolskjuts i någon form. De åker med upphandlad busstrafik,
linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär
detta oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen.
Det är fler elever 2018 som åker taxi till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis
vara en bidragande orsak, då framförallt de mindre barnen inte placeras på linjetrafiken utan får
taxiresa.
Resursfördelningsmodellen

Kommunstyrelsen har sedan 2015 i uppdrag att genomföra en översyn av ersättningen till fristående
skolor i syfte att tillse att likvärdiga konkurrensvillkor gäller mellan den kommunala skolan och de
fristående aktörerna. Vidare ingår i uppdraget att genomföra en översyn av ersättningen till skolorna
så att ersättningen följer de enskilda eleverna.
Stadsrevisionen genomförde granskningar av kvaliteteten i förskola, förskoleklass och fritidshem
under 2016. I granskningen konstaterades att resursfördelningen till skolorna inte fullt ut bygger
på likvärdighetsprincipen. Stadsrevisionen bedömde det som väsentligt att Grundskolenämnden
säkerställde likvärdighetsprincipen i verksamheten. Vidare konstaterades att Borås Stad tillämpar
en resursfördelning till de fristående skolorna som inte är författningsenlig.
Gällande resursfördelning till de fristående skolorna är det Ekonomistyrning vid Stadsledningskansliet
som räknar fram ersättningen för beslut i Kommunfullmäktige eftersom Grundskoleförvaltningen
inte är delegat för det beslutet.
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Nämnden har under 2018 väntat på att få uppdraget att ta fram en ny resursfördelningsmodell från
Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen noterar att nämnden fått uppdraget i början av 2019 och att
modellen ska implementeras i budget 2020.
Kompetensförsörjning

Under perioden 2017-07-30 - 2018-07-30 var Grundskolenämndens personalomsättning 9,8 %.
Under perioden så avslutade 51 grundskollärare sin anställning. Samtidigt rekryterade förvaltningen
66 grundskollärare genom extern rekrytering.
Nämnden ser att andra yrkesgrupper behöver komma in i verksamheten. Det behövs ett fokus på
stärkt ledarskap, en aktiv lönepolitik, fortbildning för lärare och lokalt arbetsmiljöarbete som tar
hänsyn till frågor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön och som är avgörande för att lyckas
med kompetensförsörjningen.
Andelen barn i fritidsverksamheten

Fritidshemmet är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller
till stor del med de för grundskolan.
Under 2018 hade man 4735 elever inskrivna på fritidshem i Borås, en ökning med 127 elever från
året innan. Ökningen är en del i en trend mot fler inskrivna elever.
Under 2018 erhöll Borås ett extra högt statsbidrag till fritidshemsverksamheten då alla kommuner
inte utnyttjat sin möjliga tilldelning.
Uppföljning av verksamheten

Skolinspektionen startade 2016 en granskning av Borås Stads grundskolor. De flesta av de granskade
skolorna i Borås fick i olika grad kritik utifrån kritikområdena Styrning och utveckling av verksamheten;
Förutsättningar för lärande och trygghet; Trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande
behandling; Undervisning och lärande; Bedömning
och betygsättning; Extra anpassningar och särskilt stöd. Flera av områdena berör elevhälsoarbetet.
Borås Stad fick också kritik för brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Under 2018 har nämnden fortsatt hanterat de åtgärder och yttranden som kommer till en följd av
granskningen. I början av 2019 kunde nämnden summera att ärenden fortfarande pågick för tre av
stadens skolor och att tingsrätten utdömt vite i 11 ärenden.
Anmälan av kränkande behandling

Grundskoleförvaltningen har inrättat en rutin för skolornas anmälan av kränkande behandling till
huvudmannen. Dessa anmälningar tas sedan till Grundskolenämnden som anmälningsärenden. Under
2018 har 1407 anmälningar tagits emot, vilket är en kraftig ökning från 2017 då 831 anmälningar
gjordes. Orsaken till ökningen är att man på ett tydligare sätt implementerat rutin och tryckt på att
anmälningar ska skickas in. Nämnden har som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, under året
tagit fram en Värdegrundsrapport. Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från brukarundersökningen,
skolklimatenkäten, som är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt vårdnadshavare till elever i
årskurs F-3. Rapporten innehåller även en redovisning av till huvudmannen inkomna anmälningar
från skolor gällande diskriminering och kränkande behandling av elever, samt en analys av skolors
planer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
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Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut
är ändamålsenligt.
Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens
bedömning säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området.
Stadsrevisionen bedömer vidare att även övriga granskade nämnder behöver utveckla sin styrning
och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också
arbeta mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan
inom området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill poängtera att identifierade brister inom området medför att barn och unga
i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån ett
helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.
Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Stadsrevisionen bedömer att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna
under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående
grundskolor två gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit
sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 22 kontrollmoment, riskanalysen 32 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 29 januari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har löpande under året följt upp
sammantaget 8 av kontrollmomenten med avrapportering i Tertialrapport 1 och 2. Nämnden har
gjort en egen riskanalys. Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-22 med Grundskolenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
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Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Grundskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för sju av åtta indikatorer. Nämnden
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Utvecklingsområden bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
De uppdrag Kommunfullmäktige gett nämnden har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden, vilket inte
är i enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 7 373 tkr. Stadsrevisionen
noterar att bufferten delvis har intecknats trots att nämnden redovisar ett överskott. Bufferten har inte
använts för att täcka oförutsedda händelser i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetinstruktioner.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment,
nämnden har varit involverad i riskanalysen. Nämnden har genomfört alla kontrollmoment och
direkta åtgärder. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Grundskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa en ändamålsenlig
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Stadsrevisionen bedömer vidare att
nämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och uppföljning
av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta mot en ökad
samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom området
mellan nämnderna.
Grundskolenämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har
inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna under 2017 eller 2018.
Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående grundskolor två gånger
årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit sig informerad om hur
verksamheter vid fristående skolor utvecklats.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 17 696 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar
att bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, och att åtgärdsplan har
upprättats under året.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 19 875 tkr för
barn och ungdomsvården. De stora underskotten var köp av institutionsplatser 13-20 år som
redovisade ett underskott på 20 074 tkr samt externa familjehemsplatser som redovisade
ett underskott på 7 600 tkr
• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser köp av platser inom
vuxen som redovisade ett underskott på 9 442 tkr
• Verksamheter som redovisade ett överskott var Central administration, Barnahus samt
ensamkommande barn. Överskotten beror i huvudsak på ej tillsatta tjänster och överskott
på ansökan av medel från Migrationsverket för år 2017
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansöker till Kommunstyrelsen om att få hela underskottet på
17 696 tkr avskrivet. Nämndens ackumulerade resultat från år 2017 var plus 17 432 tkr.
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
2

2
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0

–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
• Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med
hjälp av socialtjänsten.
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Under 2018
har nämnden inte uppnått målet om 20 personer. Orsaken är dels att färre har beviljats
andrahandskontrakt och dels att de som har sådana sedan tidigare står allt längre ifrån
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bostadsmarknaden. Det beror oftast på höga skulder och/eller andra långvariga
svårigheter i hyresförhållandena som omöjliggör ett eget kontrakt
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall.
Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika enheter, vilket uppmärksammas
och något som ansvariga chefer arbetar med beroende på problematik och
omfattning. Målet för 2018 är 6 %, utfallet blev 6,8 %, 0,8 % högre än
budget och 0,4 % högre än år 2017. En medvetenhet i hälsofrågor kombinerat
med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett aktivt arbete med att förkorta
rehabiliteringsprocessen har varit strategiskt viktiga områden för att förebygga
ohälsa och minska antalet sjukskrivningar
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Utfallet för år 2018 har förbättrats i förhållande till föregående års utfall.
Antalet timavlönade är framförallt kopplat till verksamheten boende för
ensamkommande barn samt boende för vuxna med missbruksproblem.
Nämnden har arbetat med att minska antalet timavlönade. För år 2017 var
det 15,3 årsarbeten som har arbetat som timavlönad. För år 2018 var det 12,8
årsarbetare budgeten var 11 årsarbetare. Minskningen beror på att det finns färre
boende för ensamkommande, tre stycken boenden har avslutats under året
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Utfallet för år 2018 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Målet
för friska medarbetare under ett år i procent av andel anställda är 40 %, utfallet
för år 2018 blev 34,1 %. 5,9 % lägre än budget samt 2,2 % lägre än 2017.
Nämnden har arbetat med att höja procenten för friska medarbetare under året

•

•

•

Nämndens indikatorer med målvärden

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

Nämnden har avseende 2018 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av
dessa är ett uppdrag inte genomfört.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt
stödboende för personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig del
för att skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare med olika
behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna insatser.
Uppdraget att förbereda för starten av ett nytt drogfritt boende har påbörjades under
2018 och verksamheten beräknas komma igång efter sommaren 2019
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Familjehemsvård

Under året har förvaltningen arbetat med förstärkning av familjehemsvården. De åtgärder som
hittills genomförts är att familjehemsenheten har förstärkts med familjehemsekreterartjänster
samt genomfört en utökning av både socialassistentstöd och metodhandledarstöd. En pedagog
har anställts för att arbeta med specifika uppdrag för att förbättra familjehemsplacerade barn och
ungdomars skolgång. Avtal för jourfamiljer har upprättats och två jourhemsfamiljer har startats upp.
En kommunikatör finns att tillgå motsvarande 20 % för att arbeta med marknadsföring i syfte att öka
kunskap och intresse för att bli familjehem och på så sätt öka rekrytering av interna familjehem. En
rekryteringsplan håller på att tas fram. Utökat stöd i form av möjlighet till telefonkontakt kvällstid
och helger har startat upp under hösten 2018. Detta innebär att familjehemssekreterarna kommer
att ha beredskapstid kvällar och helger. Facklig samverkan pågår och denna form av utökat stöd
förväntas starta upp under hösten 2018. Alla familjehemssekreterare har gått en kompetenshöjande
utbildning. En uppföljningsplan för målområdena ett ökat antal interna familjehem och ökad kvalitet
har upprättats och uppföljning kommer att ske kontinuerligt under året.
Förvaltningen har under året haft ungefär 55 pågående interna familjehemsplaceringar per månad
och ungefär 16 externa pågående placeringar per månad.
Hemlöshet

Nämnden har under året gjort en översyn av akutboendet Badhusgatan (Natthärbärget Kastanjen).
En arbetsgrupp sammansatt av politiker inom Individ- och familjeomsorgsnämnden och tjänstemän
har gjort en översyn av nämndens akutboendeplatser för målgruppen i en akut hemlös situation.
Syftet har varit större rättssäkerhet och tydliggörande av ansvar och behov vilket kan uppnås genom
att biståndsbedöma platserna efter tio nätter och utöka öppettiderna till året runt.
Nämnden har under året tagit fram ett förslag, i samverkan med berörda nämnder, som tydliggör
ansvar och befogenheter som är kopplat till sociala bostäder. Förslaget har ifrån Kommunstyrelsen
gått ut på remiss och inget beslut är fattat.
Uppföljning av placerade barn och unga i familjehem och HVB

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde under hösten 2018 en omfattande tillsyn där IVO
granskade familjehemsvården i Borås Stad. Dels genom att verksamheten fick göra egenkontroll, dels
genom aktgranskning och tillsynsbesök. Resultatet var att verksamheten följde gällande lagstiftning
och föreskrifter när det gäller uppföljning av placeringar utom det egna hemmet.
Verksamheten har fortsatt arbeta utifrån ovanstående sätt. Förvaltningen följer de lagstadgade krav
som finns och följer även Socialstyrelsens föreskrifter och handböcker. Verksamheten har även
utformat en processkarta med verksamhetsspecifika rutiner och instruktioner som ska vara till hjälp
för medarbetaren vid uppföljning av placerade barn och unga i familjehem och HVB. Verksamheten
har bland annat rutin för familjehemsvård.
Vid en placering utom det egna hemmet så får det placerade barnet en särskilt utsedd socialsekreterare,
så kallad ”barnsekreterarare”. Barnsekreteraren har fortlöpande och regelbundna uppföljningar/
avstämningar med det placerade barnet, oavsett vilken placeringsform. Uppföljningar sker exempelvis
tillsammans med familjehemssekreterarna eller med personal på HVB-hem samt barnets föräldrar.
Verksamheten strävar efter att samarbeta med för barnet viktiga verksamheter/myndigheter såsom
skola och hälso- och sjukvård. Verksamheten har också en pedagogisk samordnare som är behjälplig i
kontakt med skolan. Vid uppföljning har barnsekreteraren ett enskilt samtal med det placerade barnet.
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När det gäller HVB-hem så sker uppföljning cirka var sjätte vecka, tätare vid behov. Vid placering
i familjehem sker uppföljning cirka en gång per månad det första halvåret och därefter cirka fyra
gånger per år. Verksamheten följer gällande lagstiftning där uppföljning av vården ska ske minst
en gång var sjätte månad via övervägande eller omprövning vilket rapporteras för Individ- och
familjeomsorgsnämndens socialutskott enligt gällande delegationsförteckning.
Personalomsättning

Rekryteringssvårigheterna har under året varit stora och verksamheten har inte lyckats tillsätta alla
tjänster. Nämnden har istället köpt in personal från bemanningsföretag. Kostnadsnivåerna inom barn
och ungdomsvårdsverksamhetens resultat påverkas negativt av svårigheterna att rekrytera personal.
Mot slutet av 2018 har antalet vakanta tjänster minskat och även antalet anlitade konsulter som en
följd av detta. För år 2019 kommer det finnas personal på alla tjänster och då behövs det inte längre
några inköp av personal från bemanningsföretag. Lönesatsningar har gjorts på yrkesgruppen och en
handlingsplan finns nu framtagen efter arbetet i KAL-gruppen (Kompetens- och personalförsörjning,
Arbetsvillkor, Lönebildning).

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut
är ändamålsenligt.
Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens
bedömning säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området.
Stadsrevisionen bedömer vidare att även övriga granskade nämnder behöver utveckla sin styrning
och uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också
arbeta mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan
inom området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill poängtera att identifierade brister inom området medför att barn och unga
i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån ett
helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.
Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något
av de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn
och unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn
och unga, öppenvård för vuxna och HVB för vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte
heller genomfört någon uppföljning av de HVB för barn och unga som upphandlats via ramavtal
genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning
på individnivå.
139

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som
upphandlats av privata utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i
övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av
privata utförare tas fram, genomförs och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en
systematisk genomgång av giltiga tillstånd och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av
uppföljningen bör rapporteras till nämnden minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa
allmänhetens insyn.
Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin.
Syftet är att med utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom
området är ändamålsenligt.
Stadsrevisionens bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program
mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Överförmyndarenheten och Budget- och skuldrådgivning har olika synsätt på godmanskap, förmedling
och vilka insatser som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande
samordning och samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte
får sina behov av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar
både för den enskilde och för Borås Stad.
Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenligt. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området
kan nås.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 12 kontrollmoment, riskanalysen 20 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 19 februari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har genomfört egen riskanalys.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-02 med Individ- och familjeomsorgsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
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Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Ett av två uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin
årsredovisning anger förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden, vilket inte
är i enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 17 696 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa en
ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Stadsrevisionen bedömer
vidare att nämnden tillsammans med övriga berörda nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom
området mellan nämnderna.
Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin
inte är ändamålsenligt. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området
kan nås.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Vård- och äldrenämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Vård- och äldrenämnden redovisar ett överskott på 23 805 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen
noterar att buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
största budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Myndighetsverksamheten redovisar ett positivt resultat på 14 200 tkr, vilket främst beror
på lägre antal platser på vård- och omsorgsboende än budgeterat samt att verkställigheten
inte har utfört budgeterade hemtjänsttimmar
Verksamheten vård- och omsorgsboende visar ett överskott på 5 300 tkr, varav största delen
entreprenaderna då deras köp av mat inte var budgeterat fullt ut
Resultatet för hälso- och sjukvård blev ett negativt resultat på -5 900 tkr p.g.a. mer inhyrd
bemanningspersonal än beräknat
För centrala stödfunktioner redovisas ett positivt resultat på 7 000 tkr beroende på vakanser
och att avsatta medel för projekt inte har använts i den utsträckning som var planerat
Bufferten på 12 900 tkr har använts till investeringar – ute- och innemöbler för boenden
och dagverksamheter samt arbetsmiljöåtgärder för personalen

•
•
•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
5

3

1

0

–

av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för åtta av de nio indikatorerna som Kommunfullmäktige.
De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)
Ingen förändring av måttet – 17 personer 2017 och 17 personer år 2018, jämfört med
målvärdet på 13 personer som en hemtjänsttagare möter på 14 dagar. Ett omfattande
schemaläggningsarbete har påbörjats, där personalen indelas i mindre grupper knutna till
vissa brukare
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Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Kommunfullmäktiges mål om 240 trygghetsbostäder har inte uppnåtts. Resultatet är
samma som året innan, 221 stycken. En diskussion med de kommunala bostadsbolagen
pågår. Kommunfullmäktige har beslutat om reviderade regler för trygghetsbostäder
och kommunens åtagande har tydliggjorts

•

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast
tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %
Resultatet har försämrats från 86 % år 2017 till 83 % år 2018, målvärde 92 %. Arbetet
med att införa IBIC (Individens behov i centrum) har förskjutits till år 2019. Det är ett
behovsinriktat arbetssätt där verksamheten ger den äldre möjligheter till delaktighet
och påverka hur insatser förläggs och utförs. Det framhålls att åtgärder som behöver
vidtas är att utarbeta rutiner som säkerställer att den äldre får rätt information om
vad insatsen/beslutet innebär, välkomstsamtal och uppföljningssamtal

•

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd
från hemtjänsten, %
Utfallet har minskat från 82 % år 2017 till 81 % år 2018. Nämnden menar att vården
ska vara samordnad och sammanhållen för att uppnå så god livskvalitet och trygghet
som möjligt. Den äldre behöver ges möjligheter till delaktighet och påverkan av hur
insatser förläggs och utförs

•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Utfallet har ökat från 26,5 % år 2017 till 37 % år 2018, målvärde 50 %. Kostverksamheten
står vid mätning av inköpen högre än Vobo/korttidsverksamheterna. Nämnden hävdar
att det har upptäckts fel i hur de ekologiska produkterna redovisats, arbete pågår för
att säkerställa att redovisning sker på korrekt vis. Vad gäller andelen närproducerat har
det inte varit möjligt att få fram uppgiften på förvaltningsnivå utan den beräkningen
redovisas centralt

•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Utfallet har minskat sedan år 2017 med 0,6 % till 10 % men nämnden når inte målet
på 8 % ännu. Nämnden har arbetat aktivt med rehabiliteringsarbete av sjukskrivna
medarbetare. En annan viktig fråga har varit arbetsmiljöfrågan, där en handlingsplan
med åtgärder upprättats och godkänts av Arbetsmiljöverket 1 juni 2018

•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Utfallet har ökat från 131,6 år 2017 till 187,5 år 2018. Grundbemanningen har varit
låg inom området, med många vakanta tjänster inom yrkesgrupperna undersköterskor,
legitimerad personal och vårdbiträden. Ett aktivt arbete för att öka grundbemanningen
och minska timavlönad personal pågår. Bemanningsenheten överförs organisatoriskt
till Vård- och äldrenämnden den 1 januari 2019

•

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Utfallet har försämrats något från 2017 till 2018. Nämnden arbetar med ett strategiskt
hälsoarbete samt ett främjande arbetssätt och förhållningssätt. Nämnden startade
hösten 2018 ett projekt ”ökad hälsa på arbetsplatsen” med syftet att öka hälsan och
välbefinnandet hos medarbetarna. Arbetet med att förankra arbetstidsmodellen där
långa arbetspass är borttagna samt ge medarbetarna möjlighet att själva, till viss
del, styra sin egen schemaläggning, utifrån verksamheternas behov fortsätter, vilket
förväntas ge effekt på hälsotalen

Foto Anders Jagendal

•
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit fyra egna indikatorer med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående.
0

0

4

0

–

av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2018 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, samtliga
är genomförda.
0

0

2

0

Nämndens uppdrag

–

av 2 uppdrag

Nämnden har avseende 2018 gett två uppdrag till förvaltningen, vilka är genomförda.
0

0

2

0

–

av 2 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Extern översyn av organisationen

Extern revisionskonsult, EY, gjorde två uppdrag åt VÄN under 2017/2018. Den första översynen
gällde verkställighetens organisation. Den fokuserade på styrning, kommunikation och samverkan.
Parallellt med deras översyn gjorde tf förvaltningschef en organisationsförändring där det sk fjärde
chefsledet togs bort inom förvaltningens verkställighet. Det var således redan gjort när EY presenterade
sin rapport för nämnden i mars 2018. Rapporten visade dock på fler förbättringsåtgärder och dessa
har förvaltningen arbetat vidare med under året.
Det andra uppdraget som EY gjorde var en utvärdering av hemtjänstens planeringsenhet. Syftet var att
lyfta fram för- och nackdelar utifrån nuvarande ”central”- respektive lokalt placerad insatsplanering
(ur ett medarbetarperspektiv, ett brukarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv).
Tf förvaltningschef tog beslut om åtgärder som kopplades till en handlingsplan. Åtgärderna finns
redovisade i en åtta sidor lång handlingsplan. Några av åtgärderna är genomförda och klara medan
andra arbetas vidare med under år 2019.
Sociala aktiviteter

På träffpunkt Simonsland finns flera arrangerade aktiviteter som lämpar sig väl till äldre och har
många arrangemang riktade mot äldre. Det är en träffpunkt för Borås Stads invånare som främjar
samverkan, gemenskap och bryter ensamhet och har målsättningen att vara ett aktivt och levande
hus för alla åldrar. På Träffpunkt Simonsland finns kommunala tjänstemän som jobbar med att ge
service åt alla våra medborgare. Huset rymmer också omkring cirka 40 föreningar och organisationer.

Två Seniorhälsokonsulenter har anställts till verksamheten. Deras uppdrag är uppsökande verksamhet
i form av förebyggande hembesök med syfte att nå seniorer som inte själva aktivt söker information
om det utbud av friskvård- och sociala aktiviteter som erbjuds av kommun, privata aktörer, föreningar
och organisationer. Hembesöken syftar till att möta senioren där hen befinner sig och anpassa
information och dialogen därefter. Målet med det proaktiva och hälsofrämjande arbetet är att erbjuda
senioren en ökad möjlighet till social samvaro och en meningsfull vardag med bibehållen hälsa.

144

Foto Scandinav.se

Andra revisorsgruppens granskning 2018

145

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

Verksamheterna har under året 2018 arbetat för att utveckla begreppet ”aktiviteter” för de boende,
och väljer att medvetet använda begreppet ”meningsfullhet” som också omtalas i Socialtjänstlagens
nationella värdegrund för äldre. Exempel på aktiviteter är att utevistelsetiden ökat, regelbundna
besök av musiker på boenden liksom besök av vårdhund/vårdhäst. Flera boenden har utvecklat
samarbeten med förskolor och skolor.
Hemtjänsten – personalkontinuitet

Kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt vid vård och omsorg om äldre. Personalkontinuitet innebär
att den enskilde får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. När självständigheten
minskar och beroendet av andra ökar är förtroende och tillit viktigt för känslan av trygghet. För
de flesta äldre är det mer tryggt att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och där man
byggt upp en ömsesidig relation. För att uppnå måluppfyllelsen gällande kontinuitet är det av vikt
att personalen har de kompetenser som finns behov av som exempelvis körkort och medicinska
insatser utifrån delegation. En god schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är
indelad i mindre grupper knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse.
Att minska frånvaro och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar
en god kontinuitet.
Lex Maria – Lex Sarah

Som vårdgivare ansvarar Vård- och äldrenämnden för den kommunala hälso- och sjukvården inom
nämndens verksamhetsområde. Den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs av legitimerad
personal (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor) i patientens egna hem, vid vård- och
omsorgsboende, korttidsenhet och vid biståndsbedömd dagverksamhet. Patienten ska ges en god vård
och patientsäkerheten ska vara hög. Antalet avvikelser under året visar att läkemedelsavvikelser och
uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser såsom till exempel träning, omläggningar och viktkontroller har
varit fortsatt höga. Dessa två områden följs därför kontinuerligt av verksamheten och av medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR). Vidare har MAS/MAR
utrett 55 händelser enligt Lex Maria varav två har resulterat i anmälan till Inspektionen för vårdoch omsorg (IVO). Detta kommer att redovisas särskilt i Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Privata utförare

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning
och uppföljning av privata utförare.
Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig
styrning och uppföljning av privata utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad via
LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av genomförd kontroll och uppföljning
av de privata utförarna rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att möjliggöra
allmänhetens insyn.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
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Planen för intern kontroll omfattar 17 kontrollmoment, riskanalysen 33 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 26 februari 2019. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller utförliga analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Nämnden
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-11-20 med Vård- och äldrenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Vård- och äldrenämnden har under året inte uppnått målvärdena för åtta av nio indikatorer. Nämnden
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga
två uppdrag har genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger
förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. Utvecklingsområden bedöms finnas gällande
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Stadsrevisionen noterar att Vård- och äldrenämnden har antagit egna indikatorer med målvärden
i enlighet med Stadens styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 23 805 tkr. Stadsrevisionen
noterar att bufferten har intecknats trots att nämnden redovisar ett överskott. Bufferten har inte
använts för att täcka oförutsedda händelser i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetinstruktioner.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment,
nämnden har varit involverad i riskanalysen. Nämnden har genomfört alla kontrollmoment. Nämnden
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2018

Inledning
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål som
Kommunfullmäktige beslutat.
Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta en årsredovisning för Borås Stad enligt lagen om kommunal
redovisning (KRL), rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och God
Redovisningssed. Stadsrevisionen har granskat årsredovisning för Borås Stad 2018. Granskningen
sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag för revisorernas ställningstagande i
revisionsberättelsen gällande prövning av ansvarsfrihet. Följande revisionsfrågor har besvarats:
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag för revisorernas ställningstagande i
revisionsberättelsen gällande prövning av ansvarsfrihet. Följande revisionsfrågor har besvarats:
Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal redovisning, gällande rekommendationer
och god redovisningssed?
• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande
till fastställda mål och ekonomiska ramar)
• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?
• Har balanskravet uppfyllts?
• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade finansiella
mål för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

Revisionskriterier

•
•
•
•
•

•
•

Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap kommunallagen, d.v.s. att
räkenskaper och årsredovisning upprättats
Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska
ställningen vid årets slut
Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser
Att årsredovisningen även omfattar en sammanställd redovisning
Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redovisningssed
innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i
övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed
Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Borås Stad)
Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)
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Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (1997:614) om kommunal redovisning,
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter och God revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Räkenskaperna granskas enligt följande:
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Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska ingå i årsredovisningen
enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. Stadsrevisionen har speciellt granskat följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Särskild avtalspension och visstidspension (RKR 2.2)
Skatteintäkter (RKR 4.2)
Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar (RKR 6.2)
Upplysningar om och värdering av pensionsmedel och pensionsförpliktelser (RKR 7.1 och 17.2)
Sammanställd redovisning (RKR 8.2)
Avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2)
Materiella anläggningstillgångar och komponentavskrivning (RKR 11.4) samt skriften
Komponentavskrivningar (K3)
Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR 13.2)
Redovisning av lånekostnader (RKR 15.1)
Kassaflöden (RKR 16.2)
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar (RKR 18.1)
Nedskrivningar (RKR 19)

Därutöver har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS
17, tagits i beaktande vid granskningen.

Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

Metod
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har innefattat att
granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de
redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt
i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där risken för väsentliga fel
är störst. Bedömning av om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller
fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt
beslutsfattande, har genomförts.
Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1
Stickprov av balansräkningens och nämndernas specifikationer har genomförts.

Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Stefan Sjöblom.

Granskningsresultat
Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:

1

•

Förvaltningsberättelse

•

Resultaträkning

Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle och Revisionskontoret i Sörmlands läns

landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av årsredovisning
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•

Balansräkning

•

Finansieringsanalys

•

Sammanställd redovisning/koncernredovisning

•

Noter till resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och specifikationer till bokslutets
olika delar

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen
innehåller en översikt över utvecklingen av koncernen Borås Stads verksamhet, upplysning om ekonomi
och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt.
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god
ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. Enligt kommunallagen föreligger därutöver
krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”.
Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisningen har en skrivning om god
ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Däremot har styrdokumentet Riktlinjer för Finansverksamheten2 en skrivning om god
ekonomisk hushållning:
”Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god
ekonomisk hushållning genom att tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget, säkerställa
betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital, inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga
finansnetto, effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.”

Bokslutsprocessen
Revisorerna verkar för helhetssyn i ansvarsprövningen av hela den kommunala verksamheten genom en
samordnad process/tidplan. Det innebär att Kommunfullmäktige tidsmässigt planerar fullmäktigesammanträden
och stämmotidpunkter (motsvarande) så att reellt utrymme ges till ansvarsprövning i alla led. Detta ställer
även krav på en samordnad tidplan för när årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter
ska vara upprättade. 3
Årets bokslutsarbete och avlämning av Borås Stads årsredovisning har inte fortlöpt enligt lämnad tidplan
från ansvariga tjänstemän. Stadsrevisionen har därmed haft mycket knapp tid att granska såväl bokslut
som årsredovisning.

Måluppföljning
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska
och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt
mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2018 innefattar Vision 2025 och strategiska målområden. I
beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden till målområdena.
Budget och redovisning av mål ska hanteras inom styr- och ledningssystemet.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts
i enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen i Borås Stads
årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i huvudsak
är deskriptiv.
2

Fastställd av Kommunfullmäktige 2017.02.23

3

God Revisionssed i kommunal verksamhet, SKL, 2018
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Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda
uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt genomförda inte kan bedömas
med revisionell säkerhet.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedan:
8

8

11

3

–

av 30 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 19 av 30 indikatorer
som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 63 %. Det anges inget utfall för tre indikatorer,
vilka redovisas senare under nästkommande år. Indikatorer med försämrat utfall under åren 2016 till
2018 återges nedan:
•

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn
till den äldres egna åsikter och önskemål, %
Målvärdet har försämrats från 87 procent år 2016 till 83 procent år 2018. Detta är ett av tre
utvalda förbättringsområde som samtliga hemtjänstgrupper kommer att arbeta vidare med under
2019. Stadsrevisionen noterar att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska uppnås anges i
årsredovisningen

•

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från
hemtjänsten, %
Målvärdet har försämrats från 86 procent år 2016 till 81 procent år 2018. Detta är ett av tre
utvalda förbättringsområde som samtliga hemtjänstgrupper kommer att arbeta vidare med under
2019. Stadsrevisionen noterar att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska uppnås anges i
årsredovisningen

•

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Målvärdet har försämrats från 92 procent år 2016 till 87 procent år 2018. Stadsrevisionen noterar
att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska uppnås anges i årsredovisningen

•

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med hjälp av
socialtjänsten
Målvärdet har försämrats från 21 stycken år 2016 till 5 stycken år 2018. Stadsrevisionen noterar
att inga ytterligare förklaringar till hur målet ska uppnås anges i årsredovisningen

•

Hälsa – friska medarbetare under ett år utan sjukfrånvaro, andel i %
Målvärdet har försämrats från 32 procent år 2016 till 29 procent år 2018. Mer information om
hur målvärdet ska uppnås anges i avsnittet Personalredovisning 2018

Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig, att orsakerna till att målvärdena inte nås
samt åtgärder för att uppnå målen inte analyseras i årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2018 fått 35 uppdrag från Kommunfullmäktige i dess
budgetbeslut, se fördelning nedan:
0

13

22

0

–

av 35 uppdrag

Stadsrevisionen bedömer endast uppdrag som är nya för 2018, vilket innebär att tidigare uppdrag
inte tas med i ansvarsprövningen. Av 35 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och
Kommunstyrelsen 2018 har 13 inte genomförts. Samtliga uppdrag är påbörjade 2018 i
sammanställningen.
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Andelen uppdrag som slutförts år 2018 har förbättrats från tidigare år. Stadsrevisionen noterar att
37 % av uppdragen inte är helt genomförda.

Avstämning av balanskravet
Stadsrevisionen noterar att den presenterade balanskravsutredningen, som anger ett balanskravsresultat
för 2018 på 64,7 mnkr, efter tidigare gjorda öronmärkningar 77,1 mnkr, följer 4 kap 3a § lagen om
kommunal redovisning när det gäller struktur och innehåll. Ett utvecklingsområde är att bättre förklara
öronmärkningar och balanskravsutredningen.
Stadsrevisionen noterar att resultatutjämningsreserven (RUR) är oförändrad från föregående år och
uppgår till 250 mnkr i bokslutet.

Finansiella mål
Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och investeringar
under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt.
Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 2018 är att soliditeten ska
uppgå till cirka 80 % (avser endast den del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel),
självfinansiering av tillgångsökningen ska uppgå till 80 % och att årets resultat ska vara som lägst 2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Risker och osäkerhetsfaktorer bör vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna bolag. Risken
för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala bolag bör kalkyleras och ingå i den finansiella
målsättningen. 4
I bokslut 2018 anges soliditeten till 73,8 %. Målet på 80 % uppnås således inte. I beräkningen är internbanken
exkluderad. I den finansiella analysen diskuteras soliditeten om hänsyn tas till gjorda avsättningar och
pensionsförpliktelserna inom linjen med andra soliditetstal som resultat. Borås Stad är juridiskt ansvarig
och risker finns både vad avser upplåning och utlåning m.m. Räknat på den officiella balansräkningen i
årsredovisningen blir soliditeten inklusive internbanken endast 33 %.
Stadsrevisionen konstaterar att ett av tre finansiella mål inte är uppnått. Det långsiktiga målet om soliditeten
uppnås inte, men Stadsrevisionen bedömer att målet om årets resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag samt självfinansiering av tillgångsökningen uppnås.

Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 4 kap 1§ 1a KRL gällande
lång- och korttidsfrånvaro.
I årsredovisningen saknas uppgifter för sjukfrånvaron för män och kvinnor samt sjukfrånvaro för åldrarna
29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre, enligt 4 kap 1§ 1a KRL.
Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger på 6,6 %, vilket
innebär att Borås Stads mål på 7,5 % ligger högre än genomsnittet. Stadsrevisionen noterar att Borås
Stad i sin årsredovisning redovisar ett utfall på 7,4 % avseende andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid.
Målvärdet är därmed uppnått för Borås Stad. Stadsrevisionen konstaterar dock att 13 av 15 nämnder
i sina årsredovisningar inte uppfyller målet för sjukfrånvaron som Kommunfullmäktige har beslutat.

4

Sveriges Kommuner och Landsting; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46.
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I årsredovisningen saknas uppgifter för sjukfrånvaron för män och kvinnor samt sjukfrånvaro för
åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre, enligt 4 kap 1§ 1a KRL.
Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger på 6,6
%, vilket innebär att Borås Stads mål på 7,5 % ligger högre än genomsnittet. Stadsrevisionen
noterar att Borås Stad i sin årsredovisning redovisar ett utfall på 7,4 % avseende andel
sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid. Målvärdet är därmed uppnått för Borås Stad. Stadsrevisionen
konstaterar dock att 13 av 15 nämnder i sina årsredovisningar inte uppfyller målet för
sjukfrånvaron som Kommunfullmäktige har beslutat.
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %

Organisation

Period

Borås Stad

År 2018

7,4

7,5

101,33%

7,5

Kommunstyrelsen

År 2018

7,1

3,3

-15,15%

7,5

Lokalförsörjningsnämnden

År 2018

5,8

5

84%

7,5

Samhällsbyggnadsnämnden

År 2018

5,2

5,5

105,45%

7,5

Servicenämnden

År 2018

4,6

4,5

97,78%

7,5

Tekniska nämnden

År 2018

8,4

5

32%

7,5

Organisation
Miljöoch
konsumentnämnden

Period
År
2018

Utfall 6,1

Målvärde
4,5

Måluppfyllelse
64,44%

Målvärde
7,5
Staden

Fritids- och
folkhälsonämnden

År 2018

7,6

6,5

83,08%

7,5

Kulturnämnden

År 2018

4,6

4

85%

7,5

Förskolenämnden

År 2018

9,3

7,5

76%

7,5

Grundskolenämnden

År 2018

6,3

5,5

85,45%

7,5

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

År 2018

4,7

4

82,5%

7,5

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

År 2018

6,8

6

86,67%

7,5

Arbetslivsnämnden

År 2018

3

4,5

133,33%

7,5

Sociala omsorgsnämnden

År 2018

8,9

8

88,75%

7,5

Vård- och äldrenämnden

År 2018

10

8

75%

7,5

4

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

Målvärde
Staden

Sveriges Kommuner och Landsting; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46.
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Tabell 1. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %

2.3 Resultaträkning

Resultaträkning
Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger

en rättvisande
bild av
årets resultat samt
hur samtliga
det egna
kapitalet
har förändrats
Stadsrevisionen
bedömer
att resultaträkningen
redovisar
intäkter
och kostnader
och ger enunder
rättvisande
bild
av årets resultat samt
hur det egna kapitalet
haratt
förändrats
under räkenskapsåret.
Stadsrevisionen
noterar
räkenskapsåret.
Stadsrevisionen
noterar
nämnderna
i driftredovisningen
redovisar
ett
att
nämnderna på
i driftredovisningen
redovisar ett underskott
på 67,1
mnkr.
Tilläggsanslag
beviljats med
underskott
67,1 mnkr. Tilläggsanslag
har beviljats
med
30,3
mnkr enligtharårsredovisningens
30,3
mnkr enligt årsredovisningens
driftsredovisning.
Stadsrevisionen
två beslut har fattats i gällande
driftsredovisning.
Stadsrevisionen
noterar att två
beslut har noterar
fattats att
i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
gällande
utökade
kommunbidrag,
20
mnkr
till
Grundskolenämnden
2018-03utökade kommunbidrag, 20 mnkr till Grundskolenämnden (KF 2018-03-22)(KF
samt
6 mnkr till
22)
samt
6
mnkr
till
Sociala
omsorgsnämnden
(KF
2018-06-20).
Stadsrevisionen
noterar
att
för
följande
Sociala omsorgsnämnden (KF 2018-06-20). Stadsrevisionen noterar att för flera belopp som
budgetförändringar saknas beslutsunderlag från Kommunfullmäktige som styrker budgetförändring:
sammantaget uppgår till 4,3 mnkr saknas beslutsunderlag från Kommunfullmäktige som styrker
budgetförändringar. För flera av budgetförändringarna har enbart beslut fattats i
• Fritids- och folkhälsonämnden, fritid- och folkhälsoramen, + 700 tkr
Kommunstyrelsen. Därutöver har Miljö- och konsumentnämnden, efter avstämning med
Flytt av kommunbidrag +300 tkr från Vård- och äldrenämnden. Flytt av kommunbidrag mellan
Stadsledningskansliet,
bokfört statsbidrag gällande byggbonus som kommunbidrag. Beloppet
Fritids- och folkhälsonämndens ramar +400 tkr. Beslut nämndbudget 2018, ärendenummer KS
uppgår till 3 510 tkr i ekonomisystemet.

2017-00077
• Fritidsfolkhälsonämnden,
bidragsramen, -400
tkr i ärenden av principiell beskaffenhet
Enligt
5 kap 1och
§ punkt
2 ska Kommunfullmäktige
besluta
Flytt avav
kommunbidrag
Fritids- och folkhälsonämndens
ramar
-400 tkr.
Beslut
eller annars
större vikt mellan
för kommunen
såsom exempelvis
budget,
skatt
ochnämndbudget
andra viktiga
2018,
ärendenummer
KS
2017-00077
ekonomiska frågor. Stadsrevisionen bedömer att detta är ett avsteg från kommunallagen.
• Tekniska nämnden
+1 754
Stadsrevisionen
noterar att
det tkr
innebär att den totala budgeten för Borås Stad i ekonomisystemet
kommunbidrag
+1 754 tkr, vilket
avser justering för verkliga kapitalkostnader för 2018.
inte ärUtökat
korrekt
gentemot avstämning
i årsredovisningen.

Resultaträkningen följer RKR 4.2 om värdering och redovisning av årets skatteintäkter, RKR
6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar,
RKR 15.1 Redovisning av
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•

•

Tekniska nämnden hade med det i sin delårsrapport men Kommunstyrelsen har inte fått med
kommunbidragsförändringen i själva ärendet delårsrapport januari – april 2018, ärendenummer
2018-00382
Sociala omsorgsnämnden -3 900 tkr
Flytt av kommunbidrag till Vård- och äldrenämnden -9 900 tkr. Beslut nämndbudget 2018,
ärendenummer KS 2017-00077
Vård- och äldrenämnden +9 600 tkr
Flytt av kommunbidrag +9 900 tkr från Sociala omsorgsnämnden. Flytt av kommunbidrag -300
tkr till Fritids- och folkhälsonämndens fritidsram. Beslut nämndbudget 2018, ärendenummer
KS 2017-00077

För budgetförändringarna har enbart beslut fattats i Kommunstyrelsen. Därutöver har Miljö- och
konsumentnämnden, efter avstämning med Stadsledningskansliet, infört utbetalt statsbidrag (byggbonus)
som kommunbidrag. Beloppet uppgår till 3 510 tkr i ekonomisystemet.
Enligt 5 kap 1 § punkt 2 ska Kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen såsom exempelvis budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Stadsrevisionen bedömer att detta är ett avsteg från kommunallagen. Stadsrevisionen noterar att det
innebär att den totala budgeten för Borås Stad i ekonomisystemet inte är korrekt gentemot avstämning
i årsredovisningen.
Resultaträkningen följer RKR 4.2 om värdering och redovisning av årets skatteintäkter, RKR 6.2 Redovisning
av bidrag till infrastrukturella investeringar, RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader samt RKR 19
Nedskrivningar. En avvikelse mot RKR:s rekommendationer gällande resultaträkningen redovisas nedan.

Leasing
Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal ska objekt, vilka innehas till följd av ett leasingavtal
som klassificeras som finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång i balansräkningen.
Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas som en skuld. Borås
Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan endast som en
leasingkostnad i resultaträkningen.
Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredovisning har
samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kostnader, och finansiella
leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En sammanställning av externa hyreskostnader för
objekt över 500 tkr görs under rubriken ”tillämpade redovisningsprinciper”. Bedömningen är att Borås
Stad inte följer RKR:s rekommendation 13.2 fullt ut.

Balansräkning
Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. I
sammandrag redovisas stadens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.
Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen.
Vid granskningen av bokslutet har bilagor och specifikationer inte funnits i tillräcklig omfattning. Detta
har medfört att Stadsrevisionen har fått begära in en rad kompletteringar. Bilagor och specifikationer till
bokslutsposter behöver förbättras till kommande år i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt KRL 3
kap 5§ framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen som inte klart framgår av bokföringen
ska de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild förteckning.
Avvikelser mot KRL och RKR:s rekommendationer gällande balansräkningen redovisas nedan.
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Verifikationer
För varje ekonomisk händelse ska det finnas en verifikation. Har en kommun eller ett landsting tagit emot
en uppgift om den ekonomiska händelsen i den form som anges i KRL 10 § första stycket, ska denna
uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt andra stycket, användas som verifikation.
Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas
på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.
Verifikationen ska innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har
inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska
verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för
den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.
Borås Stads redovisning har tre större ekonomiska händelser som inte har verifierats utförligt i den form
som lagen anger. Dessa avvikelser är:
•
•
•

Förskottsbetalning gällande busskort till anställda där hela underlaget inte verifierats fullt ut
Upplupen löneskatt, pensionsinlösen där underlagen är felaktigt beräknade, se även 2.4.3 Pensioner
avseende särskild löneskatt
Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag som inte verifierats

Andra avsättningar
Enligt RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse, ska upplysningar lämnas för varje avsättning. Ny
avsättning för år 2018 har gjorts på 20 mnkr och avser sommarlovskort för kollektivtrafik, ett projekt i
fyra år med start år 2019. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet
med RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse.

Pensioner
Enligt RKR:s rekommendation 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, ska det framgå
av förvaltningsberättelsen vilka tillgångsslag som förvaltade pensionsmedel placerats i och vilken avkastning
som uppnåtts. Förvaltningsberättelsen i Borås Stads årsredovisning innehåller inte den informationen,
eftersom ingen finansiell placering för pensionsändamål görs.
Enligt RKR:s rekommendation 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension ska de olika slag av
pensionsförmåner som finns upptagna under posten avsättningar specificeras i en not till balansräkningen.
I not ska anges kompletterande information om antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor som
avviker från vad som är normalt. Även i RIPS 17 finns en särskild bilaga gällande riktlinjer för beräkning
av pensionsskuld för förtroendevalda. Beräkningen är korrekt uppställt enligt RKR:s rekommendation i
årsredovisningen.
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt på 24,26 % är totalt 494 mnkr för kommunen. Specifikationen
har ett underlag för den särskilda löneskatten där den är beräknad på 24,8 % istället för 24,26 %.
Avsättningen för framtida pensioner intjänade t o m 1997 har minskats med totalt 185 mnkr och
en ny avsättning har gjorts med 100 mnkr. Den utgående balansen uppgår därmed till 156 mnkr.
Minskningen utgörs av en försäkringslösning, där ett avtal finns med KPA pensionsförsäkring AB om
”engångsbetald försäkringslösning intjänad pensionsrätt för Borås Stad”. Stadsrevisionen noterar att
avsättningens storlek på 100 mnkr inte motiveras i underlaget för specifikationen.
Den nya avsättningen på 100 mnkr, som minskat kommunens resultat i motsvarande grad, har godkänts
av Kommunstyrelsen (2019-04-08) och föreslås godkännas av Kommunfullmäktige i samband med
behandlingen av årsredovisningen. Borås Stad har under ett antal år gjort extra avsättningar avseende
pensioner intjänade före år 1997-12-31. Denna avsättning utgör en del av den pensionsskuld som enligt lag
om kommunal redovisning ska redovisas som ansvarsförbindelse (den s.k. blandmodellen). Blandmodellen
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har varit omdiskuterad, och det har blivit vanligt att kommuner gör extra avsättningar. Förfarandet
överensstämmer med vedertagen redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot gällande
lagstiftning för kommunal redovisning.

Komponentavskrivningar
Enligt skriften RKR Komponentavskrivningar ska byggnader, gator och vägar skrivas av genom
komponentavskrivning. I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett krav på tillämpning
av komponentavskrivning. I redovisningsprinciperna ska upplysas om vilka avvägningar och prioriteringar
som har gjorts och hur långt man har kommit i processen att gå över till komponentavskrivning. Av
praktiska skäl anser RKR att övergången till komponentavskrivning bör vara framåtriktad, därför är
bokfört värde vid senast föregående bokslut i normalfallet som utgör utgångspunkten för fördelning på
olika komponenter.
I årsredovisningens avsnitt om tillämpade redovisningsprinciper framgår att man från och med år 2014
har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och med år 2017 tillämpas
komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, vägar och parker är samtliga nya
objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre objekt tillämpas ej komponentavskrivning
och efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen kommer detta heller inte att genomföras, då
skillnaden blev marginell jämfört med om komponentavskrivningar införs.

Exploateringsredovisning
Exploateringsredovisningen av Viared Västra har granskats av extern konsult år 2016. Granskningen visade
att exploateringsredovisningen för Viared Västra sker i enlighet med god redovisningssed i kommunal
verksamhet. Redovisningen av exploateringsredovisningen för år 2018 är likadan som 2016 och 2017.
Ytterligare tomter har sålts under året, totalt 15 tomter, uppgående till ett ackumulerat värde av 241,9
mnkr i området Västra Viared. Nettoredovisningen för området uppgår till ett negativt värde på 46
mnkr. Gällande Norra Viared är sex av sju tomter sålda, ackumulerat värde t o m 2018 för 45,8 mnkr.
Nettoredovisningen för området uppgår till ett positivt värde på 13,4 mnkr.
Därutöver har två tomter sålts i Nordskogen för 7,9 mnkr. Nettoredovisningen för området uppgår till
ett negativt värde på 24,1 mnkr.
Exploateringsredovisningen kan därmed anses uppfylla kraven på god redovisningssed.

Sammanställd redovisning/
koncernredovisning
Bedömningen är att årets sammanställda redovisning har upprättats på ett korrekt sätt innebärande att
interna poster har eliminerats. Underlaget till koncernredovisningen är tillfredsställande och konsolideringen
har gjorts med sådan noggrannhet att redovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av koncernens
resultat och ställning per balansdagen.
Stadsrevisionen vill framhålla vikten av att den finansiella informationen till Kommunfullmäktige
med utgångspunkt från koncernredovisningen ger en rättvisande bild av Borås Stads riskexponering.
Internbanken gör all upplåning för kommunkoncernen och eftersträvar att låna ut till kommunens
bolag till marknadsmässig räntesats. Internbankens upplåning sker genom externupplåning som består
av emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering hos Kommuninvest.
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Finansverksamheten i Borås Stad år 2018. Finansverksamheten
i Borås Stad hanterar inte kommunkoncernens övergripande finansiella strategi utan enbart den snävare
definierade ”finansverksamheten”. Granskningen visar att Borås Stads finansverksamhet är tillfredsställande
i flera avseenden.
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Stadsrevisionen kan dock konstatera att kommunövergripande förbättringar krävs inom bl.a. följande
områden.
Borås Stad saknar en långsiktig finansstrategi för kommunkoncernen. Borås Stad behöver ta fram en
långsiktig finansiell strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis tillväxt och förändringar i
befolkningsstrukturen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning oklart hur elprisrisker och pensionsrisker
hanteras i Borås Stad. Stadsrevisionen kan konstatera att dessa risker inte hanteras av internbanken, trots
den nära kopplingen till finansiella risker. Det är enligt Stadsrevisionen väsentligt att Borås Stad även
hanterar risker avseende elpris och pensioner på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att Borås Stad
utifrån politiskt fattade beslut valt att hantera investeringen av Energi- och Miljöcenter (EMC) separat
från övriga finansförvaltningen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning centralt att Kommunstyrelsen
säkerställer att de pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst lika noggrant som övriga
Kommunkoncernen.
Stadsrevisionen har under året beställt den finansiella profilen från Kommunforskning i Västsverige (KFI)
som är en finansiell jämförelse av kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 2015-2017. Enligt
rapporten har Borås Stad för närvarande (2017) en god ekonomisk hushållning, men det krävs åtgärder
för anpassa sig till större investeringar, vikande konjunktur och förändringar i demografin.
Stadsrevisionen vill framhålla att Borås Stad som koncern har en betydande skuldsättning. Som ägare av
de kommunala bolagen är det ytterst Borås Stad som tar riskerna vid lånefinansiering av investeringar.
Kommunens långfristiga skulder uppgår till 35 mnkr (31 mnkr år 2017), medan koncernens långfristiga
skulder uppgår till 5 806 mnkr (ökning med 929 mnkr). Internbankens totala utlåning till bolagen
uppgick 2018-12-31 till 8 259 mnkr (ökning med 1 509 mnkr). Denna ökning består främst i utlåning
till Borås Energi och Miljö AB med en ökning på 900 mnkr samt utlåning till AB Bostäder på 250 mnkr.
Dessutom ökade utlåningen till Borås Elnät AB, AB Sandhultbostäder och IBAB-koncernen med omkring
100 mnkr vardera.
Av årsredovisning 2018 framgår det att den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 17 600
mnkr. Balansomslutningen ökar årligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick
under 2018 till hela 3 000 mnkr. Investeringstakten är hög både i kommunen och i bolagen, allra högst i
Borås Energi och Miljö AB till följd av investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk.
I årsredovisningen framgår vidare att:
”Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning. Om justering
görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bolagen med finansiering, utgör bolagens
balansomslutning cirka 59 % av totalen.”
Stadsrevisionen noterar att den sammanställda soliditeten för koncernen uppgår till 34 % (37 % år 2017)
exklusive pensionsåtaganden, men något mål för den sammanställda koncernens soliditet finns inte. God
ekonomisk hushållning ska gälla även för koncernen. Stadsrevisionen kan konstatera att god ekonomisk
hushållning inte behandlas på koncernövergripande nivå inom ramen för årsredovisningen.
Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i årsredovisningen har utvecklats när det gäller den
sammanställda redovisningen, koncernens resultat och finansiella ställning. Eftersom verksamheten som
bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en hög andel lånefinansiering
är fortsatt utveckling av stor vikt för att kunna göra en helhetsbedömning
En avvikelse mot RKR:s rekommendationer gällande den sammanställda redovisningen redovisas nedan.
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Sammanställd redovisning
Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, ska den gemensamma förvaltningsberättelsen upplysa om väsentliga
personalförhållanden i kommunkoncernen. Stadsrevisionen bedömning är att upplysningar om bolagens
personalförhållanden till viss del finns med i Borås Stads årsredovisning. I avsnittet personalredovisning
redovisas sjukfrånvaro och personalomsättning för sju bolag. Stadsrevisionen noterar att det fortfarande
saknas en sammanställning av totalt antal anställda i koncernen i personalredovisningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är i allt väsentligt korrekt uppställd, men saknar posten utbetalning av bidrag till
statlig infrastruktur i enlighet med RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden.
RKR 16.2 anger hur redovisning av kassaflöden ska upprättas. Utformningen följer RKR:s rekommendationer
med undantag för punkten utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur.
Anledningen till att bidrag till statlig infrastruktur ska redovisas under egen rubrik och på egen rad är
att dessa ekonomiska händelser inte är hänförbara till någon av de andra sektorerna samt att en separat
redovisning underlättar jämförelse över tid och mellan olika redovisningsenheter.
För att underlätta förståelsen och informationsvärdet av kassaflödesanalysen bör tilläggsupplysningar
lämnas i tillräcklig omfattning. Väsentliga betalningsflödespåverkande händelser, exempelvis omfattande
exploateringsverksamhet, större investeringar m.m. som avviker från det normala bör kommenteras.
Rörelsekapitalets förändringar ska specificeras enligt RKR 16.2. Stadsrevisionen kan konstatera att inga
noter/upplysningar finns till den redovisade kassaflödesanalysen.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen ger en god information om godkänd utgift, förbrukade medel vid årets början
och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 821,2 mnkr år 2018 för Borås Stad (495 mnkr
år 2017). En stor del av investeringarna, 320 mnkr, tillhör den pedagogiska verksamheten.

Övriga Iakttagelser
I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för
Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge information till
en vidare målgrupp. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, såsom kommuninvånare,
organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. Detta är intressenter vilka
på olika sätt tillhandahåller resurser till kommunen. Genom detta synsätt säkerställs att årsredovisningen
blir tillräckligt informativ för olika användare. En tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska
eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.
Utöver en utveckling av huvuddokumentet bör en kortfattad pedagogisk version av årsredovisningen som
kommuniceras genom stadens hemsida också upprättas. Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen ökat
till 167 sidor (inklusive bilagor 202 sidor) från årsredovisning 2017 som uppgick till 150 sidor.

Sammanfattande bedömning
Bedömning av om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande, har
genomförts.
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Förvaltningsberättelse
Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
enlighet med kommunallagen, dock har skrivningar om god ekonomisk hushållning förekommit i såväl
Kommunfullmäktiges budget såsom uppdaterade riktlinjer för finansverksamheten.
Årets bokslutsprocess och avlämning av Borås Stads årsredovisning har inte fortlöpt enligt lämnad tidplan
från ansvariga tjänstemän. Stadsrevisionen har därmed haft mycket knapp tid att granska såväl bokslut
som årsredovisning. Det är väsentligt att Stadsrevisionen får tillräckligt med tid för att kunna genomföra
en rimlig granskning av årsredovisningen som grund för bedömning.
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 19 av 30 indikatorer
som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 63 % (65 % år 2017). För tre indikatorer anges
inget utfall utan redovisas senare under nästkommande år. Dessa räknas med i ej uppnådda målvärden
för indikatorer då Stadsrevisionen inte kan uttala sig om dem med revisionell säkerhet.
Stadsrevisionen konstaterar att av 35 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och Kommunstyrelsen
2018 har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 37 % (30 % år 2017). Andelen uppdrag som slutförts år
2018 har försämrats från tidigare år. Stadsrevisionen noterar att över en tredjedel av uppdragen inte är
genomförda.
Stadsrevisionen konstaterar att det föreligger brister i måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges
indikatorer och i genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen/nämnderna. Stadsrevisionen
bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorerna är otillräcklig.
Borås Stads årsredovisning lämnar i allt väsentligt upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen. Ett utvecklingsområde är att förbättra förklaringar och noter
gällande öronmärkningar och balanskravsutredning.
Stadsrevisionen konstaterar att ett av tre finansiella mål inte är uppnått. Det långsiktiga målet om soliditeten
uppnås inte.
Gällande väsentliga personalförhållanden redovisas inte sjukfrånvaron för män och kvinnor samt sjukfrånvaro
för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre i enlighet med 4 kap 1§ 1a KRL.

Resultaträkning
Stadsrevisionen noterar att det saknas beslutsunderlag från Kommunfullmäktige som styrker budgetförändringar
avseende totalt 4,3 mnkr. För flera av budgetförändringarna har enbart beslut fattats i Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen
såsom exempelvis budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor (kommunallagen 5 kap 1§ punkt 2).
Stadsrevisionen bedömer att detta är ett avsteg från kommunallagen.
Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan endast
som en leasingkostnad i resultaträkningen. Stadsrevisionen bedömer att årsredovisningen gör avsteg från
delar av RKR:s rekommendationer avseende RKR 13.2 Redovisning av finansiella hyres-/leasingavtalen.

Balansräkning
Stadsrevisionen noterar att Borås Stads årsredovisning har tre större ekonomiska händelser som inte har
verifierats utförligt i den form som KRL anger.
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Ny avsättning för år 2018 har gjorts på 20 mnkr och avser sommarlovskort för kollektivtrafik, ett projekt
i fyra år med start år 2019. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet
med RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse.
Avsättningen till framtida pensioner utgörs av en försäkringslösning på 100 mnkr, där ett avtal finns med
KPA pensionsförsäkring AB. Stadsrevisionen noterar att avsättningens storlek inte motiveras i underlaget
för specifikationen. Den nya avsättningen på 100 mnkr minskar kommunens resultat i motsvarande grad.
Stadsrevisionen bedömer att årsredovisningen gör ett mindre avsteg från delar av RKR:s rekommendationer
avseende komponentavskrivningar när det gäller äldre gator och vägar i enlighet med RKR 11.4 Materiella
anläggningstillgångar.

Sammanställd redovisning
Stadsrevisionen vill framhålla vikten av att den finansiella informationen till Kommunfullmäktige
med utgångspunkt från koncernredovisningen ger en rättvisande bild av Borås Stads riskexponering.
Stadsrevisionen vill framhålla att Borås Stad som koncern har en betydande skuldsättning. Som ägare av
de kommunala bolagen är det ytterst Borås Stad som tar riskerna vid lånefinansiering av investeringar.
Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i årsredovisningen har utvecklats när det gäller den
sammanställda redovisningen, koncernens resultat och finansiella ställning. Eftersom verksamheten som
bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en hög andel lånefinansiering
är fortsatt utveckling av stor vikt för att kunna göra en helhetsbedömning.
Stadsrevisionen noterar att den sammanställda soliditeten för koncernen uppgår till 34 % (37 % år 2017)
exklusive pensionsåtaganden, men något mål för den sammanställda koncernens soliditet finns inte. God
ekonomisk hushållning ska gälla även för koncernen. Stadsrevisionen kan konstatera att god ekonomisk
hushållning inte behandlas på koncernövergripande nivå inom ramen för årsredovisningen.
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i finansverksamheten i Borås Stad år 2018. Granskningen
visar att Borås Stads finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden.
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs inom bl.a. följande områden. Borås Stad
saknar en långsiktig finansstrategi. Borås Stad behöver ta fram en långsiktig
finansiell strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis tillväxt och förändringar
i befolkningsstrukturen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning centralt att Kommunstyrelsen
säkerställer att de pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst lika noggrant som övriga
Kommunkoncernen.
Kassaflödesanalysen är i allt väsentligt korrekt uppställd, men saknar posten utbetalning av bidrag till
statlig infrastruktur i enlighet med RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden.
RKR 16.2 anger hur redovisning av kassaflöden ska upprättas. Stadsrevisionen kan konstatera att inga
noter/upplysningar finns till den redovisade kassaflödesanalysen.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad
enligt God redovisningssed, lagen om kommunal redovisning, kommunallagen och Rådets för kommunal
redovisnings rekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak
rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt
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Bedömning av delårsrapport jan-aug 2018

Inledning
Enligt Kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om delårsbokslutet är förenligt med de mål
som Kommunfullmäktige beslutat.
Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta ett delårsbokslut för Borås Stad enligt Lagen om
kommunal redovisning (KRL), rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)
och God Redovisningssed. Enligt Kommunallagen ska revisorerna granska en delårsrapport som
omfattar minst sex månader och högst åtta månader av verksamhetsåret. Stadsrevisionen har
översiktligt granskat delårsrapporten för Borås Stad 2018. Granskningen sker utifrån ett risk- och
väsentlighetsperspektiv.
Enligt bestämmelserna i Kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten
är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna
är analysen i förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en
delårsrapport som på en årsredovisning. Stadsrevisionens bedömning baseras på en genomgång av
redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av kommunens bokslut
och den sammanställda redovisningen.
Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av Kommunfullmäktige. Syftet är
bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta
verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande.
Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska besvara
följande revisionsfrågor:
• Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer
och god redovisningssed?
• Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för kommunen?
• Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk
hushållning kommer att kunna uppnås?
• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild
uppmärksamhet inför årsbokslutet?

Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt Kommunallag (2017:725), Lag (1997:614) om kommunal redovisning,
God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation
(RKR) 22 om Delårsrapport. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.
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Metod
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har
innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget
samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts
med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där
risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande har genomförts.
Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd1. Stickprov
av nämndernas specifikationer har genomförts.

Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Stefan Sjöblom och Anna Duong.

Granskningsresultat
Omfattning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan ska innehålla
finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp kontinuerligt, och det
är Kommunstyrelsens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.
Enligt Lagen om kommunal redovisning ska kommunen upprätta en delårsrapport där en årsprognos
ska ingå. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden
som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och händelser av väsentlig
betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.
Enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation 22 Delårsrapport, ska en delårsrapport
minimum innehålla följande delar:
•
•
•
•

Förkortad revisionsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Vissa andra upplysningar

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under
rapportperioden. En sammanställd redovisning (kommunkoncernredovisning) bör också finnas
med enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Bokslutsprocessen
Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbokslutets
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet.

Redovisningsprinciper
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

1

Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och 		
Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och
årsredovisning
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Förvaltningsberättelse
Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen
innehåller en översikt över utvecklingen av Borås Stads kommunkoncerns verksamhet, upplysning
om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra
förhållanden av vikt.

I sammanfattningen finns nämnt att händelser som är av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat
är icke budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och engångsmässig aktieutdelning
från Borås Lokaltrafik.
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för
”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § Kommunallagen föreligger därutöver krav på att
”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen”. Stadsrevisionen
noterar att Kommunfullmäktiges budget 2 och delårsrapport har en skrivning om god ekonomisk
hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Däremot har den uppdaterade versionen av Riktlinjer för Finansverksamheten3 en skrivning om
god ekonomisk hushållning:
”Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en
god ekonomisk hushållning genom att tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget,
säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital, inom ramen för ovanstående, eftersträva
bästa möjliga finansnetto, effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden,
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.”

Verksamhetsmål
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska
och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella
mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport
och årsredovisning.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2018 innefattar Vision 2025 och åtta strategiska målområden.
I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden till målområdena.
Budget och redovisning av mål ska hanteras inom styr- och ledningssystemet.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och
följts i enlighet med Kommunallagen. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen i Borås
Stads delårsrapport innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i
allt väsentligt är deskriptiv.
Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt
genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt genomförda
inte kan bedömas med revisionell säkerhet.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
I Kommunfullmäktiges budget för år 2018 har målvärden formulerats för 30 indikatorer kopplade
till strategiska målområden som ingår i Borås Vision 2025. Av indikatorerna är det 13 stycken
som följs upp till delåret. Av dessa är sju indikatorer inte uppfyllda samt två ej rapporterade, vilket
motsvarar 69 %.
2
3

Budget 2018 fastställdes av Kommunfullmäktige 22-23 november 2017, sid 19
Fastställd av Kommunfullmäktige 2017.02.23.
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Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig och att orsakerna till att målvärdena
inte nås samt åtgärder för att uppnå målen analyseras i viss utsträckning gällande några mål i
delårsrapporten.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2018 fått 35 uppdrag i från Kommunfullmäktige
i dess budgetbeslut. När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2018, vilket
innebär att tidigare uppdrag inte tas med i ansvarsprövningen till årsbokslutet. Av 35 uppdrag som
Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala bolag 2018 har 18 inte
genomförts, vilket motsvarar drygt 51 %.
Upplysningar om förväntad utveckling avseende verksamhet ska enligt RKR 22 anges samt förväntad
helårsprognos. Detta saknas delvis i delårsrapporten.

Resultatanalys och finansiella mål
Stadsrevisionens uppdrag är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat är förenligt med
Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med
fastställda mål.
Kommunfullmäktige fastställde i budget för 2018 följande finansiella mål för kommunen:
•
•
•
•

Årets resultat ska uppgå till minst 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
Soliditeten ska ligga på ca 80 %. I tabell anges 67,8 %
Självfinansieringen av tillgångsökningen ska vara 80-100 %. I tabell anges 57 %
Resultatet är budgeterat till 118,5 mnkr och tillgångarna beräknas öka med 300 mnkr,
vilket innebär att 57 % av tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel

Kommentarer till resultatutfallet under perioden januari till augusti 2018
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 290 mnkr efter
finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för koncernen till
320 mnkr.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 197 mnkr.

Kommentarer till prognosen för helåret 2018
Prognostiserat helårsresultat för 2018 är 170 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti.
Nämnderna redovisar ett förväntat underskott för helåret på -54 mnkr, vilket kan jämföras med +75
mnkr i redovisat utfall 2017. En del av underskotten beror på engångsmässiga kostnader såsom den
stränga vintern och renovering av Stadsparksbadet. Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen
med täta kontakter och uppföljningar.

Finansiella mål
Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 2018 är att resultatet
ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därutöver ska den årliga
tillgångsförändringen självfinansieras till mer än 80 % för att undvika lån och för att på sikt kunna
nå en soliditet på 80 %.
För 2018 bedöms att kommunens resultat uppgår till 2,6 % av skatter- och generella statsbidrag
och självfinansieringen av årets nettoinvesteringar beräknas till 66 %. Investeringsmålet bedöms i
dagsläget inte nås p.g.a. relativt hög nivå på nettoinvesteringarna i förhållande till kommunens resultat.
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I budget 2018 anges ett övergripande finansiellt mål på 80 %. I tabellen4 har man satt ett soliditetsmål
för år 2018 på 67,8 %. Utfallet anges inte i delårsrapporten. Stadsledningskansliet uppger att soliditeten
är 34 % för kommunen och för kommunen exklusive internbanken 70 %.
I delårsrapporten görs ingen finansiell analys av den sammanställda kommunkoncernen, och ingen
nyckeltalsanalys. I bokslutet per augusti 2018 har det första gången gjorts justering av de interna
posterna. Detta gör att balansräkningen inte är helt jämförbar med tidigare år.
Självfinansieringsgraden analyseras i delårsrapporten. För kommunen prognostiseras en
självfinansieringsgrad för investeringarna till 66 % år 2018, vilket innebär att det finansiella målet
på 80 % inte nås. Balanskravsresultatet för 2018 beräknas till 121,4 mnkr.
Stadsrevisionen bedömer att målet om årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag uppnås i delårsbokslutet. Däremot uppnås inte investeringsmålet. Stadsrevisionen
bedömer att en samlad kortfattad bedömning av målen om god ekonomisk hushållning finns med
i delårsrapporten.

Kommunkoncernen
Upplysningar om den kommunala koncernen, inklusive kommunalförbund och räddningstjänst,
delges i delårsrapporten.
I förvaltningsberättelsen skriver man följande:
”Bolagen förväntas enligt prognos finansiera sig utan behov av tillskott från Borås Stad. På längre sikt
finns en utmaning i bolagens självfinansiering och ökade lånebörda. Störst påverkan på skuldsättningen
har Borås Energi och Miljö AB: s reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk, vilket ökar
koncernskulden per invånare kraftigt.”
Stadsrevisionens bedömning är att med nya lagkrav, Lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning, år 2019 bör begreppet god ekonomisk hushållning utvecklas och omfatta hela
kommunkoncernen. Stadsrevisionen anser att en fortsatt utveckling av analyserna gällande
kommunkoncernen som helhet är betydelsefull.

Övriga iakttagelser
Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten i november månad.
Detta 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.

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att Borås Stads delårsrapport i huvudsak är upprättad
enligt God redovisningssed, Lagen om kommunal redovisning, Kommunallagen och RKR:s
rekommendation 22 - Delårsrapport avseende innehåll och utformning. Borås Stads delårsrapport
lämnar i allt väsentligt upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering, den
ekonomiska ställningen och räkenskaperna redovisas på ett rättvisande sätt.
En samlad bild om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås saknas.5
Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i delårsrapporten behöver utvecklas till att omfatta
analys om kommunkoncernen som helhet. Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av
betydande omfattning med stora investeringar och en hög andel lånefinansiering är utvecklingen
4
5

Budget 2018, s 23.
RKR:s rekommendation 22 – Delårsrapport, förkortad förvaltningsberättelse punkt e.
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av stor vikt för att kunna göra en helhetsbedömning. God ekonomisk hushållning ska gälla även för
kommunkoncernen. Stadsrevisionen kan konstatera att god ekonomisk hushållning inte behandlas
på koncernövergripande nivå inom ramen för delårsrapporten.
Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning
i enlighet med Kommunallagen, däremot finns skrivningar om god ekonomisk hushållning i såväl
Kommunfullmäktiges budget såsom uppdaterade riktlinjer för finansverksamheten.
I Kommunfullmäktiges budget för år 2018 har målvärden formulerats för 30 indikatorer kopplade
till åtta strategiska målområden som ingår i Borås Vision 2025. Av indikatorerna är det 13 stycken
som följs upp till delåret. Av dessa är sju indikatorer inte uppfyllda samt två ej rapporterade, vilket
motsvarar 69 %. De ej rapporterade indikatorerna räknas med i ej uppnådda målvärden för indikatorer
då Stadsrevisionen inte kan uttala sig om dem med revisionell säkerhet.
Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig. Orsakerna till att målvärdena inte nås
samt åtgärder för att uppnå målen analyseras endast delvis i delårsrapporten gällande ett fåtal mål.
Stadsrevisionen konstaterar att av 35 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och kommunala
bolag 2018 har 18 inte genomförts, vilket motsvarar drygt 51 %.
Stadsrevisionen konstaterar att man i delårsrapporten inte redovisar det finansiella målet om soliditet
och att alla beslutade indikatorer och uppdrag inte följs upp. Därutöver saknas även analys av
avvikelser och upplysningar gällande förväntad utveckling på helårsbasis när det gäller indikatorer
och uppdrag. Den samlade bilden blir enligt Stadsrevisionens bedömning att delårsrapporten inte
fullt ut visar kommunens förväntade utveckling avseende verksamhet. Stadsrevisionen vill därför
framhäva vikten av att följa upp, analysera avvikelser och prognosticera utfall på helårsbasis för
samtliga mål, indikatorer och uppdrag som Kommunfullmäktige har fastställt.
Inför årsbokslut och årsredovisning kommer Stadsrevisionen att särskilt granska god ekonomisk
hushållning för kommunkoncernen, måluppfyllelse gällande Kommunfullmäktiges indikatorer
samt redovisningsprinciper och bokslutsprocessen.
FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok
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Årsredovisning 2018 Revisorskollegiet

Inledning
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet
utifrån ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är samtidigt medborgarnas förlängda arm för att
kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. Revisionen skall också följa god
revisionssed. Revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning.
Revisorerna prövar
• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
•

om räkenskaperna är rättvisande

•

om den interna kontrollen som görs är tillräcklig

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

Viktiga händelser under året
•

Ny Förvaltningschef tillträdde 1 januari 2018

•

Upphandling av auktoriserad revision för de kommunala bolagen har påbörjats under året.
Upphandlingen kommer att avslutas under första delen av 2019.

•

Avtal om räkenskapsrevision och verksamhetsrevision har tecknats under året med Södra
älvsborgs räddningstjänstförbund och Sjuhärads kommunalförbund.
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Nämndens verksamhet
Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga
intäkter

426

426

431

549

118

Summa intäkter

426

426

431

549

118

Statsbidrag

Personal

Avvikelse

-4 487

-4 899

-4 573

-3 952

621

Lokaler

-293

-178

-183

-182

1

Övrigt

-753

-628

-1 425

-1 278

147

0

0

0

0

0

-5 533

-5 705

-6 181

-5 412

769

0

0

0

0

0

-5 107

-5 279

-5 750

-4 863

887

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

4 450

4 450

5 750

5 750

0

Resultat efter kommunbidrag

Kommunbidrag

-657

-829

0

887

887

Godkänt ianspråktaget ackumulerat
resultat

700

800

0

0

0

0

0

0

0

0

43

-29

0

887

887

974

174

145

1 032

887

Godkända "öronmärkta" projekt
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat
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Resultatanalys
Intäkterna är högre än budgeterat på grund av debitering för granskning av SÄRF och Sjuhärads
kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på vikarie för föräldraledig
revisor samt två vakanta tjänster under året. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än budgeterat
då Stadsrevisionen genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året pga. rekrytering
av nya revisorer.

Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

Revision

-5 107

-5 250

-5 750

-4 863

-887

Summa

-5 107

-5 250

-5 750

-4 863

-887

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 kommunala
bolagen. Ordförandena och vice ordförandena från revisorsgrupperna utgör Revisorskollegiet.
Kommunfullmäktige väljer bland Revisorskollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Dessa utgör revisorskollegiets presidium. Revisorskollegiet fullgör Stadsrevisionens samtliga
nämnduppgifter, medan revisorsgrupperna hanterar granskningsfrågorna.
Personalstyrkan vid revisionskontoret har under perioden januari-augusti bemannats av tre personer
vara av en vikarie p.g.a föräldraledighet. Det innebär att två tjänster varit vakanta under nämnd
period. Rekryteringsprocesser genomfördes under våren 2018 och två nya medarbetare kom i tjänst
i slutet av augusti. 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 uppställda
mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen
av verksamheten är tillräcklig
• att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d v s om de löpande
och årliga räkenskaperna är rättvisande
• att löpande rapportera granskningsresultat till 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
tjänstemännen på Revisionskontoret deltar regelbundet i utbildningar och seminarier.
Revisionskontorets personal samarbetar med kontoren inom Starevnätverket när det gäller
verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och systemutveckling. Under året har Revisionskontoret
anordnat den årliga erfarenhetskonferensen för Starev Syd. Yrkesrevisorerna är också medlemmar
i Skyrev (Sveriges Kommunala yrkesrevisorer) och två av kontorets fem yrkesrevisorer är av Skyrev
certifierade kommunala yrkesrevisorer.
Stadsrevisionen i Borås samverkar med revisorerna i Västra Götalandsregionen och med Stadsrevisionen
i Göteborg. De tre revisionskontoren har regelbunden gemensam kompetensutveckling och
nätverksaktiviteter.

Verksamheten 2018
Revisionsplanen har följts under året och samtliga fördjupningsområden kommer att vara avrapporterade
till revisorsgrupperna under februari 2019.

Jämställdhetsperspektivet

Foto: Maria Fallbäck

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