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UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV BORÅS STADS 
FÖREBYGGANDE ARBETE MOT  
OEGENTLIGHETER OCH KORRUPTION

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Syftet med granskningen var följa upp granskningsresultaten från 
Stadsrevisionens rapport från 2013 och genomföra en nulägesanalys av hur Borås Stads arbete inom 
området ser ut 2019. Den huvudsakliga revisionsfrågan är om de brister som framkom i granskningen 
2013 har åtgärdats och om Kommunstyrelsens förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption 
är ändamålsenligt.

Borås Stad har under de senaste åren genomfört en mängd åtgärder inom området för att förebygga 
och motverka oegentligheter och korruption. Stadsrevisionen kan konstatera att vissa delar av Borås 
Stads arbete fortfarande är under uppbyggnad. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
de brister som konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads arbete med 
att förebygga oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenligt.

Granskningens nulägesanalys visar att Borås Stad fortfarande saknar en kommungemensam 
värdegrund vilket är en grundläggande komponent i det förebyggande arbetet mot oegentligheter och 
korruption. Borås Stad saknar även en kommungemensam strategi inom området. Kommunstyrelsen 
har inte heller fastställt mål och inriktning för avdelningen Centrum för kunskap och säkerhets (CKS) 
förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Borås Stad saknar dessutom centrala riktlinjer 
för hur kommunen ska sköta sitt informationsansvar och bedriva kontroll och uppföljning när det 
gäller förtroendeskadliga bisysslor.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen slutför arbetet med att 
ta fram en kommungemensam värdegrund och formulerar en övergripande strategi inom området. 
Kommunstyrelsen behöver även fastställa mål och inriktning för CKS och genomföra uppföljning 
gentemot målen. Kommunstyrelsen behöver vidare säkerställa att arbetet mot förtroendeskadliga 
bisysslor sker i enlighet med lagen om offentlig anställning och att en ändamålsenlig systematik inom 
området avseende information, kontroll och uppföljning upprättas på övergripande nivå. 

Stadsrevisionen vill betona att det fortsatt är av stor vikt att vidareutveckla och levandegöra arbetet 
med intern kontroll och kontinuerligt utbilda verksamheterna för att även fortsatt utveckla arbetet 
med att förebygga och minska risken för oegentligheter och korruption.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen. Svar från 
Kommunstyrelsen med planerade åtgärder emotses senast 2020-02-28. 
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