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Granskningsrapport för år 2019

Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB
Organisationsnummer 556062-1640 

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

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

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

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 
2019. 

BORÅS 2020-02-18

Lennart Gabre 
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Till styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB 

Granskningsredogörelse för år 2019

Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och upp-
rättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör 
en rapportering av väsentliga iakttagelser (avvikelserapportering) och bedömningar avseende den 
genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport 
som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredo-
visning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning 
av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som 
berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
Under året har bolaget gjort klart upphandlingar av telefonparkering, digitala parkeringsauto-
mater och system för datainsamling. Bolaget har fortsatt arbetet med en ny prisstruktur under 
2019. Bolaget har infört steg 1 i den nya prisstrukturen under året och steg 2 kommer enligt 
plan att införas 2020. 

Bolaget har lanserat ett nytt kommunikationskoncept med en ny logotype. Parkeringsvakterna 
har fått ett kompletterade uppdrag att vara parkeringsvärdar. Parkeringsvärdar ska arbeta mer 
proaktivt där fokus ligger på service/värdskap. All personal som träffar allmänheten har fått 
en utbildning av BoråsBorås TME AB och kommer hållas löpande informerade om vad som 
händer i Borås.  

Parkeringshuset Vulkanus invigdes i november. Budgeten hölls. 

Under 2019 har bolaget installerat 34 stycken elbilsladdstolpar (68st platser) med 11kwh på 
allmänna parkeringar. 

Bolaget har under året undersökt hur andra kommunala parkeringsbolag gör gällande parke-
ringsköp. Bolaget konstaterar att Borås Stad saknar en helhetsprocess för parkeringsköp. Idag 
finns endast delar av hanteringen i styrdokument.

En upphandling är påbörjad för parkeringsledning, skyltningen ska bli klar under första kvartalet 
2020. Bolaget samverkar med Tekniska nämnden angående vart skyltar får sättas upp i Staden.  
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Ekonomi
Bolagets ekonomiska resultat för 2019 är underskott om 9,9 mnkr efter finansiella poster (bud-
get: överskott 7,4 mnkr). Främsta orsaken till resultatet är att bolaget gjort en nedskrivning av 
parkeringshuset Vulkanus med 19.7 mnkr.

Kommunfullmäktige har fastställt ett resultatkrav för året. Överskottet i bolaget ska uppgå till 
7-8 mnkr. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges resultatkrav. Bolaget behöver istället få 
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB om 9,9 mnkr. 

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. 

Planen för intern kontroll omfattade 10 kontrollmoment. Styrelsen har genomfört en egen risk-
anlys, riskanalysen identifierade 95 risker. Samtliga kontrollmoment kommer att avrapporteras 
till styrelsen 17 februari 2020. 

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorn har specifikt bevakat parkeringsköp, nybyggnation av parkeringshuset 
Vulkanus, parkeringsledningssystem och intern kontroll under året. 

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts någon fördjupad granskning riktad mot bolaget under året. 

Föregående års granskning 
Den interna kontrollen bedömdes som inte helt tillräcklig då bolaget inte hade upprättat någon 
riskanalys eller plan för intern kontroll. Detta var ett förbättringsområde inför 2019.

BEDÖMNING
Borås kommuns Parkerings AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksam-
heten som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget når inte upp till det resultatkrav som fastställts 
av Kommunfullmäktige.

Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet 
och den kommunala kompetensen. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Stefan  Sjöblom
Lekmannarevisorns biträde
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