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UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV SAMHÄLLSPLANERING
OCH BOSTADSBYGGANDE I BORÅS STAD
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.
Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen än
tillskottet av bostäder.
Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa
delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor.
Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt.
Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser.
I granskningen framkommer att Borås under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill
bygga bostäder. Detta tillsammans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att
skapa förutsättningar för bostadsproduktion.
I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
Missiv med bilagd rapport tillställs berörda bolagsstyrelser. Svar med planerade åtgärder emotses
senast 2021-05-28.
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