
Revisionsredogörelse

Fritids- och  
folkhälsonämnden 

Stadsrevisionen• Borås20
20



2

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Revisionsberättelse för Fritids- och folkhälsonämnden 
år 2020

Vi har granskat Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2020. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberät-
telsen 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 tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Av Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är ett inte genomfört. 

Vi noterar att nämnden uppvisar ett betydande ekonomiskt underskott för 2020. Vi noterar 
samtidigt att nämnden anger förklaringar till förhållandena som vi bedömer som godtagbara.

Vi bedömer att Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. 
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-22
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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 grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 20 909 tkr jämfört med budget, fördelat på ett underskott 
på 20 955 tkr för fritidsramen och ett överskott på 46 tkr för bidragsramen. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt 
kommun bidrag till oförutsedda händelser. I budget 2020 har nämnden avsatt 1 573 tkr i buffert  
vilket inte uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte är 
upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Åtgärdsplan har upprättats i november 
2020 för att komma tillrätta med det prognosticerade underskottet.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. 

Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.

Fritidsramen  
• Intäkterna avviker i jämförelse med budget med 17 640 tkr. Avvikelsen ligger främst 

inom Anläggningsenheten och Badenheten och beror till största delen på pandemin. 

• Ombyggnationen, hyra och andra kostnader hänförliga till Borås Arena genererar ett 
sammantaget underskott om 4 953 tkr.

• Uteblivna intäkter till följd av renovering av Borås Simarena, vilket innebar en negativ 
budgetavvikelse på 1 500 tkr.

• Sociala investeringsprojekten; ”En kommun fri från våld”, samt ”Kraftsamling Sjöbo” 
där de bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt 1 891 tkr.

• SM-veckan vinter som blev inställt genererar en positiv avvikelse om 4 271 tkr. 

Det finns ett antal kostnader som redovisats ovan som påverkat resultatet negativt och där det 
finns en utlovad bokslutsjustering för dessa öronmärka projekt beslutade av Kommunfullmäktige 
(Borås Arena, Borås Simarena och de Sociala investeringsprojekten). Nämnden förutsätter att 
dessa kostnader blir reglerade i bokslutet. Samtidigt ber nämnden om kompensation/reglering 
av de underskott som härrör sig till coronapandemin i samband med bokslutet 2020.
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Bidragsramen
Föreningsstöd och bokning redovisar ett överskott på 46 tkr. Dock finns det skillnader inom 
budgeten, till exempel kan nämnas att Verksamhetsbidraget för ungdomsföreningar lämnar 
ett underskott på ca 700 tkr som kan härledas till en felbedömning av de nya bidragsreglerna. 
Exempel på bidrag som lämnat överskott är socialt riktat bidrag, 500 tkr. Mindre verksamhet 
och färre ansökningar ligger bakom.

Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för de årliga anslagen uppgår till 11 406 tkr varav 9 270 tkr har använts. 
De utförda investeringarna under året består främst av arbetet med utveckling av näridrotts-
platser/aktivitetsplatser (4 028 tkr), utveckling av spår och leder (1 098 tkr) samt utveckling av 
miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner/ utbyte av gräs (1 451 tkr). 

Investeringsbudgeten för de investeringar som löper över flera år uppgår till 5 792 tkr för 2020,   
8 413 tkr har använts under 2020. Investeringarna under året har främst bestått i utveckling av 
Borås Skidstadion (5 231 tkr) och Boda Aktivitetspark (2 020 tkr). För investeringsprojekt som 
löper över flera år flyttas över- och underskott över åren. 

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

1    1   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Indikatorn har försämrats jämfört 2019 (8,6 %). Indikatorn ligger nu på 9,5 % jämfört 
med målvärdet på 6,8 % för 2020. Det är den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) som ökat 
mest och framförallt i de verksamheter som inte haft möjlighet att arbeta hemma under 
pandemin. Förvaltningen har under 2020 fortsatt att arbeta aktivt med att genomföra 
insatser för de med hög korttidsfrånvaro samtidigt som förvaltningen har ökat samarbe-
tet med den centrala enheten organisationshälsa samt företagshälsovården. 

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Förvaltningen redovisar 42 % (2019: 47 %). Målvärdet är 43 % för andelen som tar ut 
friskvårdsbidraget. En anledning till att förvaltningen minskat i andel som tar ut sitt 
friskvårdsbidrag bedöms bero på pandemin menar nämnden. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer har varit att undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad smitt-
spridning.

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    0   0    1 –  av nämndens 2  indikatorer



5

Fritids- och folkhälsonämnnden | Revisionsredogörelse

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa 
är ett uppdrag inte genomfört.

0    1   1    0 –  av nämndens 2 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är: 

• Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas.   
En projektstudio har genomförts under året samt att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har tagits fram och kommer att bearbetas under 
det första kvartalet 2021.

Nämndens uppdrag
Nämnden har avseende 2020 gett två uppdrag till förvaltningen i samband med budget, av dessa 
är två uppdrag inte genomförda.

1    1   0    0 –  av nämndens 2 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset 
Nämnden skriver att flera verksamhetsområden har på ett eller annat sätt påverkats av corona-
viruset. Träffpunkt Simonsland har tappat 99 % av den vanliga verksamheten då den primärt 
riktar sig till de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupperna. Inom Anläggningsenheten 
och Badenheten har den ekonomiska påverkan varit mycket stor. Eftersom budgeten inom dessa 
verksamhetsområden i stort baseras på intäkter blir just dessa områden påverkade när intäkterna 
inte kommer in som planerat menar nämnden. Enligt nämnden har enheterna arbetat hårt för att 
ställa om verksamhet istället för att ställa in. För att parera minskade intäkter har man, i den mån 
det har gått, sparat på kostnader. Exempelvis har man inte tillsatt vikarier i samma utsträckning 
och man har skjutit tillsättningen av vakanta tjänster på framtiden. Detta har bland annat med-
fört att nämnden har kunnat få ett positivt ekonomiskt resultat på Träffpunkt Simonsland. Detta 
trots ca 1 100 tkr lägre intäkter än budgeterat från caféförsäljningen. De kostnader som ökat är 
bland annat skötselkostnaderna på exempelvis badplatser och andra naturområden. Olika insatser 
har gjorts för att kunna tillgodose möjligheterna att vara mer i naturen framhåller nämnden.

Nämnden uppskattar i årsredovisningen den totala ekonomiska konsekvensen till 17 000 tkr (varav 
minskade intäkter i Badenheten står för 10 500 tkr och minskade intäkter i Anläggningsenheten 
står för 5 300 tkr).

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Beställar-utförarmodellen 
Stadsrevisionen genomförde 2019 en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. 
Granskningen visade att beställar-utförarmodellen präglades av stora brister när det gällde framför 
allt styrning och uppsikt. Identifierade brister innebar att det fanns risk för att koncernnytto-
effekter inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordinär händelse och för bristande transpa-
rens mellan såväl Borås Stads nämnder/styrelser som gentemot externa aktörer. Det var enligt 
Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen ska fungera 
i praktiken och att man utformar en kommungemensam styrmodell med styrande dokument 
som bl.a. beskriver ansvar, roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. 
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Fritids-och folkhälsonämnden behövde enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommun-
styrelsens arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar-utförarmodellen ska tillämpas 
i verksamheterna och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot 
Servicenämnden. Kommunstyrelsen har meddelat att man utifrån granskningens rekommen-
dationer kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförar-
modellen tillsammans med berörda nämnder och bolag. Under 2020 har arbetet påbörjats på 
Stadsledningskansliet.

Borås Simarena 
Lokalförsörjningsförvaltningen planerade för att utföra en renovering av golv samt bassängduk 
och Borås Simarena skulle hålla stängt under maj till oktober 2019. Det pågick därför under 
2019 ett arbete och planering inför Borås Simarenas renovering. 

Renoveringen har dock skjutits upp och genomförs under två etapper, sommaren 2020 och 
2021, vilket enligt nämnden ger de minsta störningarna i verksamheterna. Lokalförsörjnings-
förvaltningen genomförde den planerade renoveringen av golven i simhallen under 2020. Därav 
har Borås Simarena hållit stängt mellan maj-augusti. Renoveringen höll tidsplanen. 

Verksamhetsåret och utvecklingen av covid-19-pandemin gjorde att en hel del av årsplaneringen 
fick justeras. Detta eftersom det kom nya rekommendationer från myndigheterna under året. 

Simklubben Elfsborg kunde under stora delar av hösten ha barn- och ungdomsverksamhet igång. 
Detta blev dock lite svårt då myndigheternas rekommendationer satt en begränsning på 150 
gäster inne på Borås Simarena framhåller nämnden. Borås Simarena som mötesplats fick detta 
verksamhetsår ställa in träningsläger och tävlingar. Endast ett fåtal aktiviteter kunde genomföras.

Föreningsbidragssystemet 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande föreningsbi-
drag och lämna förslag på anpassning och revidering. Bidragsutredningen blev klar under hösten 
2019 och skickades till Kommunstyrelsen för vidare behandling till Kommunfullmäktige. De 
nya reglerna började gälla från den 1 mars 2020.

Nämnden menar att föreningslivet har anpassat sig bra utifrån förutsättningarna. Mycket av 
det som nämnden planerade att utvärdera har fått skjutas på framtiden då pandemins påverkan 
har stört det ordinarie arbetet i föreningslivet. Pandemins verkan och effekter har istället tagit 
över dialogen menar nämnden. En enkät har skickats ut tidigt i ett försök att få en överblick 
över situationen. Enkäten gav enligt nämnden en del tydliga svar så som att föreningar med 
stora evenemang och föreningar med mycket publik drabbas hårdare än föreningar med mindre 
ungdomsverksamhet. Även föreningar med medlemmar ur riskgrupperna har naturligtvis drab-
bats hårt men även delar av funktionshinderverksamheten har drabbats hårt menar nämnden. 
Idrottsföreningar där närkontakt förekommer, alltså kampsport eller dans har också haft svårt 
att bedriva verksamhet. Nämnden beslutade att föreningar med verksamhet inom ovanstående 
garanteras oförändrade bidrag nästkommande budgetår. Dialog har förts med en handfull för-
eningar om ett utökat stöd utifrån pandemins påverkan på verksamheten, dock har nämnden 
inte fått några signaler ännu att någon förening inte klarar av effekterna. 

Antalet bidragsberättigade medlemmar (6–20 år) har rört sig från 20 923 till 21 413 stycken. 
Antalet aktiviteter ökar från ca 60 000 till 64 000 vilket enligt nämnden troligtvis beror på att 
det numera bara krävs tre deltagare (förut krävdes det fem deltagare) för att en aktivitet ska bli 
godkänd. Fördelningen mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna håller sig på en jämn 
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nivå, dock ökar pojkar från 57 % till 59 % och således minskar flickor från 43 % till 41 %. Detta 
kan enligt nämnden bero på att träningstätheten, alltså hur många gånger/vecka som pojkar 
tränar är något högre än för flickor.

Stadsparksbadet  
Under 2019 fick Stadsparksbadet stänga oplanerat på grund av takrenovering. Året 2020 började 
bra för Stadsparksbadet enligt nämnden. Under våren kom coronapandemin och Stadsparksbadet 
fick undan för undan nya råd och rekommendationer från myndigheterna att förhålla sig till. Det 
medförde förändrade arbetsuppgifter, arbetstider och öppethållanden. Under sommaren fortsatte 
Stadsparksbadet med förändrade öppettider, för att fortsatt kunna vara behjälpliga på mötesplat-
ser och öppen ungdomsverksamhet. Den regniga sommaren medförde att det var många gäster 
som ville besöka anläggningen under semestern. Eftersom Stadsparksbadet hade begränsning på 
max 100 personer samtidigt i anläggningen, resulterade det i långa köer. Nämnden kastade om 
i planeringen och införde badblock, för att kunna ta emot fler gäster på olika tider. Gummiband 
delades ut till gästerna för att se till att begränsningarna hölls. Efter semestern kunde anlägg-
ningen återgå till lite mer normala förhållanden med all personal på plats igen. Fortfarande med 
begränsningar, men anläggningen kunde ändå ha igång lite verksamheter. 

Stadsparksbadet stängde 30 oktober 2020 och är tillsvidare stängt för allmänheten på grund 
av striktare nationella råd under pågående pandemi. Undantag görs bland annat för skolornas 
simskolor och att elitsimmare får träna. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningen av den fördjupade granskningen.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete som redogörs för 
ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2018. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys som identifierade 18 risker. Planen för intern kontroll omfattade tre kon-
trollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 23 februari 2021.  
På grund av pandemin har ett informationstillfälle avseende säkerhet för förtroendevalda som 
skulle genomförts under 2020 fått skjutas fram till början av 2021. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att Fritids- och 
folkhälsonämnden även genomför kontroller av bland annat ekonomisk verksamhet, som en del 
i den löpande verksamheten.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 24 november 2020 med Fritids- och folkhälsonämnden, förtroende-
valda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.     
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och den 
fördjupade granskningen som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

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 upp-
drag, 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 målvärdet för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indi-
katorer. Ett av två uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin 
årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte helt har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott på 20 909 tkr jämfört med 
budget, fördelat på ett underskott på 20 955 tkr för fritidsramen och ett överskott på 46 tkr för 
bidragsramen. Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i 
årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten har varit för lågt satt och dessutom 
intecknad på förhand. Stadsrevisionen noterar att nämnden har upprättat åtgärdsplan för att 
komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhets-
processer och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. 
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor 
buffert. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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