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Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2020

Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2020. 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 revi-
sionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller Kommunstyrelsens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att målvärdena för sju av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är 
uppnådda. Fyra av Kommunfullmäktiges åtta uppdrag till Kommunstyrelsen är inte genomförda.

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads skogsförvaltning i vissa delar inte är ändamål-
senlig. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
genomföra en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås 
Stads skogar.  

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens interna kontroll avseende upphandlingsfrågor inte 
är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ända-
målsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. 
Kommunstyrelsen bör enligt Stadsrevisionens bedömning vid en revidering av Program för ett in-
tegrerat samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna pro-
grammet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden 
fullföljer den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle.

Uppföljande granskning av Borås Stads arbete med informationssäkerhet visar att arbetet med 
informationssäkerhet i stora delar nedprioriterats sedan 2017 på grund av otillräcklig planering 
och prioritering avseende det centrala införandearbetet med GDPR. Stadsrevisionen bedömer 
att den interna styrningen och kontrollen av arbetet med informationssäkerhet i Borås Stad inte 
är helt tillräcklig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostads¬byggande i Borås Stad visar att skill-
naden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nyproducerade bostäder har 
fortsatt öka sedan granskningen 2017. 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, in¬riktning och prio-
ritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning 
bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nöd-
vändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/
tillgodoses på kort och lång sikt. 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Första revisorsgruppen
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Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för berednings process 
– Borås Stads nämnder. Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs av ären-
det, ensamt har genomfört beredningen inför beslut om riktlinjerna i Kommunfullmäktige. 
Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i beredningen. 
Denna ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst beslutsun-
derlag. Stadsrevisionen bedömer att mycket talar för att ärendet inte har beretts i enlighet med 
kommunallagen. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens beredning av riktlin-
jer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder har varit otillräcklig. Stadsrevisionen kan 
med utgångspunkt i granskningen konstatera att de åtgärder som bedömdes i granskningen av 
Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 fortsatt är angelägna.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. Första revisorsgruppen bedömer 
att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om 
kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvud-
sak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av Kommunfullmäktiges 
uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. Förvaltningsberättelsens avsnitt om 
god ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och uppdrag, 
vilket saknas. Borås Stad saknar därutöver riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen har utvecklats i jämförelse med tidigare år. En 
fortsatt    utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för att tydliggöra 
kommunens utveckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 

Vi bedömer att Kommunstyrelsens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver ha en tillräckligt stor buffert och använd-
ningen av bufferten behöver ske i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Vi 
bedömer den interna kontrollen som inte helt tillräcklig. Den interna kontrollen behöver utvecklas 
för att åtgärda konstaterade avvikelser avseende uppföljning av avtalstrohet, informationssäkerhet 
och ärendens beredning. 

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-19

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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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
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 36 934 tkr jämfört med budget. I resultatet ingår 
kostnader för ”öronmärkta” projekt som fördelats under året med sammantaget 9 361 tkr.

Stadsrevisionen noterar att bufferten som är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges 
budget är för lågt satt. Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon åtgärdsplan innan bufferten 
tagits i anspråk för att täcka ett underskott. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Stadsledningskansliets budgetram 

• Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen ska finansiera sanering och  
rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarat 33 800 tkr. 

• Enligt beslut i Kommunfullmäktige i september kom avdelningen Koncerninköp på 
Stadsledningskansliet att bli sammanhållande för inköp och därmed coronarelaterade 
kostnader. I redovisningen har de kostnader som uppstått och de intäkter i form av 
statsbidrag som inkommit redovisats. Statsbidrag har främst fördelats till de berörda 
verksamheterna inom Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt 
Grundskole- och Förskoleförvaltningarna. I resultatet finns sammantaget kostnader 
kopplade till pandemin vilka inte är statsbidragsberättigade om 4 700 tkr.

Kommungemensam budgetram 
Den kommungemensamma budgetramen redovisar ett överskott jämfört med budget om 299 
tkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till Västtrafik.

Investeringsredovisning
Investeringarna uppgår till sammanlagt 3 755 tkr avseende 2020. Investeringsbudgeten uppgick 
till 40 000 tkr för året. Förklaringen till avvikelsen gentemot budget är att endast ett strategiskt 
fastighetsförvärv genomförts under året. Fastighetsinköp har gjorts under 2020 av fastigheten 
Gåshult med syfte att bilda ett naturreservat.

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår, utfallet avser även byggnation av rondell 
och gång- och cykelväg. Gällande utbyggnad av bostadsområden avser utfallet nybyggnation av 
gata i Svaneholm och Sparsör samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 
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Exploateringsredovisning
Exploateringsprojekten för utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra, Nordskogen samt utbygg-
nad av bostadsområden pågår fortfarande. Exploateringsutgifterna för dessa områden uppgick 
under 2020 till 13 989 tkr. Försäljning av tomtmark har under 2020 uppgått till 115 494 tkr.

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

3    4   2    0 –  av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sju av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige 
har fastställt. De indikatorer vars målvärden inte uppnås är: 

• Antal gästnätter i Borås. 
Utfall för jan-dec 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med samma period året 
innan är detta ca 100 000 färre. Utfallet visar på de stora negativa effekter covid-19 
har haft på besöksnäringen som helhet. Det procentuella tappet i Borås ligger enligt 
Kommunstyrelsen nära rikssnittet.

• Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på fråga i 
Svenskt Näringslivs årliga enkät (skala mellan 1 och 6).  
Målvärdet om 3,7 uppnås inte under 2020. Utfallet var 2020 3,5 vilket var en liten för-
bättring jämfört med 2019 då utfallet var 3,46. Utfallet kommenteras inte i årsredovis-
ningen.

• SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat – Nöjd Kund Index (NKI). 
Målvärdet om 76 uppnås inte under 2020. Utfallet var under året 72 vilket är samma 
utfall som 2019. Utfallet avser det värde som kan ses efter tertial 2 2020. Värdet för hela 
året presenteras först i maj 2021. Inga övriga kommentarer lämnas i årsredovisningen.

• Antal nyproducerade bostäder av AB Bostäder. 
Målvärdet för 2020 om 118 lägenheter uppnås inte. AB bostäder nyproducerade enligt 
Kommunstyrelsen under året 112 lägenheter. Under 2019 färdigställde AB Bostäder  
33 lägenheter. Antalet nyproducerade lägenheter under året är en liten avvikelse jämfört 
med målvärdet. Bolaget planerar för flera ny- och ombyggnationer för kommande år. 
Den långsiktiga investeringsplanen visar på flera projekt i närtid. 

• Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhults
bostäder och Toarpshus. 
Målvärdet om 37 nyproducerade lägenheter uppnås inte under 2020. Utfallet för 2020 
var enligt Kommunstyrelsen 29 lägenheter. Under 2019 färdigställdes 86 lägenheter. 
Avvikelsen i antalet nyproducerade lägenheter förklaras i årsredovisningen av förskjut-
ningar i tidsplanen avseende ett projekt med 13 lägenheter. Bolagen planerar för flera 
projekt för de kommande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors och Fristad.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet om 3 % uppnås inte under 2020. Utfallet för 2020 var 3,1 % vilket endast är 
0,1 % högre än målvärdet. Detta trots den pågående pandemin. Utfallet för 2019 var  
2,8 %. Samtliga chefer har under året haft coronapandemin som fokusområde. En upp-
följning av sjukfrånvaron är genomförd under hösten.
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• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet om 0 årsarbeten uppnås om inte under 2020. Utfallet är 0,3 årsarbeten  
högre än målvärdet. Antalet årsarbetare har minskat jämfört med 2019 då utfallet var 
1,4 årsarbeten. Utfallet beror enligt Kommunstyrelsen dels på att timavlönade med-
arbetare inom bemanningsenheten administration finns med i vissa delar av redo-
visningen. Denna verksamhet är flyttad till annan förvaltning from 1 januari 2020. 
Utfallet beror även på praktikanter från Högskolan som jobbat i verksamheterna under 
sommaren.

Nämndens 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 2020 fått åtta uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, 
av dessa är fyra uppdrag inte genomförda.

0    4   4    0 –  av 8 Kommunfullmäktiges uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Samordningsansvar för arbetet med att motverka psykisk ohälsa hos barn och 
unga ska fastställas. 
En kartläggning har genomförts under året. Uppdraget kommer tas upp i Socialt 
Hållbart Borås för vidare hantering och genomförande.

• Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram. 
Arbetet med utbyggnadsstrategier pågår. En digital enkät genomfördes nov–dec 2020. 
Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare med kopplingar till orterna ser på 
dess framtida utveckling. Nästa steg i processen är att genomföra workshops med  
nyckelpersoner som har kopplingar till de olika orterna. Efter det arbetas ett utkast till 
strategi fram och en dialog förs med allmänheten och berörda förvaltningar kring för-
slaget innan det går upp för beslut i Kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om 
framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 
Detta arbete pågår. Det har varit möten initierade där Västtrafik och Nobina har med-
verkat.

• Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring inom av
fallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda hur detta 
arbete ska bedrivas. 
Under perioden har det genomförts få aktiviteter kring kunskapsöverföringen inom av-
fallsområdet på det internationella planet p.g.a. covid-19.

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte gett förvaltningen några uppdrag.

Konsekvenser av coronaviruset  
Stadsledningskansliets arbete har påverkats på ett genomgripande sätt av coronapandemin. 
Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av pandemin. Flera 
aktiviteter som skulle genomförts har ställts in eller skjutits upp. Personal har på olika håll varit 
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engagerade i arbetet med att hantera pandemin, vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete 
med t. ex. lägre konsultkostnader som följd. Den centrala krisledningsstaben gick i mars 2020 
upp i beredskapsnivå 3 (s.k. orange läge). 

Näringslivet drabbades enligt Kommunstyrelsen oerhört hårt av pandemin. I takt med hårdare 
rekommendationer ställdes högre krav på staden. Stödåtgärder infördes för att stötta de hårdast 
drabbade företagen, bl. a. företagsakut för information och vägledning, gymnasieluncher som gav 
hemstuderande mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja de 
som är 70 år eller äldre, längre betaltid för debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd 
till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, parkeringslättnader och digital handelsplats.

På Koncerninköp har flera medarbetare lagt delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången 
till skyddsutrustning åt Borås Stads verksamheter.

Sedan mars 2020 har i stort sett hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet varit 
involverade och engagerade dels i den centrala krisledningsstaben men även för att ge stöd till i 
förvaltningarnas och bolagens krishantering av covid-19. Detta har inneburit mycket begränsade 
möjligheter för avdelningens övriga arbetsuppgifter under 2020.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om flertalet av de ekonomiska konsekvenser som uppstått 
gällande merkostnader med anledning av pandemin. Dessa består i huvudsak av kommunika-
tion, gymnasiemåltider, koncerninköp, administrativa kostnader, transport och hyra i samband 
med lagerhantering och inköp av sjukvårdsartiklar. Totalt har pandemin genererat kostnader 
om 61 577 tkr för Kommunstyrelsen.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Uppsiktsplikt – projekt EMC
Energi- och miljöcenterprojektet på Sobacken (Projekt EMC) är i kostnad, omfattning och kom-
plexitet det största projekt Borås Stad någonsin företagit sig. Flera olika ”second opinions” och 
Stadsrevisionen framhöll synpunkter på, och brister i, beredningsunderlagen inför beslutet. Både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige uttryckte i sina beslut om projektet att riskerna, 
inte minst ekonomiskt, var stora. Stadsrevisionen bevakade under 2017, mot bakgrund av stora 
kostnadsökningar, hur Kommunstyrelsen bedrivit sin uppsiktsplikt av 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 bola-
gen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avse-
ende 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.

Kommunstyrelsen har 25 maj 2020 som en del i uppsiktsplikten utvärderat de kommunala bo-
lagens interna kontroll. När det gäller Borås Energi och Miljö AB konstaterar Kommunstyrelsen 
det som särskilt viktigt att bolaget stärker sitt interna kontrollarbete.
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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 komplette-
rande 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 för 2020 framgår att Kommunstyrelsens 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 bola-
gets 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.  

Det har under 2020 det genomförts tre planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi 
och Miljö AB. Under samtliga planerings- och uppföljningssamtal har Borås Energi och Miljö 
AB informerat om projekt EMC.

Kommunstyrelsen har även haft med risken ”risk för att uppsiktsplikten inte fungerar vid större 
investeringar” i sin riskanalys inför upprättande av plan för intern kontroll för 2020. 

Projektet har under 2020 varit inne i fas tre som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets 
ordinarie organisation. Bolaget har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under 
året. Projektet väntas bli helt överlämnat från projektorganisationen under första halvåret 2021. 
EMC-projektets totala prognos om 3 667 mnkr inkl. fördyrningen om 500 mnkr ligger fast. 

Finansiell strategi och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Samtliga kommuner ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 1 § kommu-
nallagen. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
för kommunen. Dessa krav med utgångspunkt i kommunallagen har funnits i oförändrad form 
sedan 2006.

Stadsrevisionen noterade i sin granskning av Borås Stads årsredovisning 2020 att Borås Stad inte 
har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen, däremot 
finns skrivningar om god ekonomisk hushållning både i Kommunfullmäktiges budget och i 
uppdaterade riktlinjer för finansverksamheten.

Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning och nya finansiella mål 
för hela kommunkoncernen håller på att beredas, men har ännu inte behandlats politiskt. De 
finansiella målen är av stor vikt kommande år när alla Sveriges kommuner står inför ekonomiska 
och verksamhetsmässiga utmaningar. 

Projekt Frisk organisation
Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2018 att genomföra projektet Frisk organisation, en treårig 
satsning på organisationshälsa med syftet att komma till rätta med sjukskrivning som kan här-
ledas till organisatoriska faktorer. Ingången är att arbeta tvärs över samtliga förvaltningar och 
ge stöd till arbetsplatser med riskmönster genom hög korttidssjukskrivning. Målet är att kapa 
inflödet till sjukskrivning, minska antalet rehabiliteringsärenden och utveckla goda arbetsplatser. 
Projektet ska med hjälp av ett chefsstöd (en avdelning) fånga upp och hantera ”färsk sjukfrånva-
ro” genom insatser på gruppnivå och stöd till chef. Inflödet i sjukfrånvaro ska fångas upp på ett 
tidigt stadium med hjälp av ett IT-stöd.

Enheten Organisationshälsa startade upp sitt arbete i januari 2019 och har kartlagt och föreslagit 
insatser och åtgärder på ca 50 arbetsplatser, vilket motsvarar ca 20 % av stadens arbetsplatser med 
högst ohälsotal. Utöver det har enheten genom sitt arbete tillsammans med verksamheterna iden-
tifierat riskfaktorer som kan beskrivas som strukturella faktorer på förvaltningsövergripande nivå. 
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Pandemiutbrottet under tidig vår 2020 har inneburit ett avbrott i många av de pågående processer 
enheten arbetar med. Uppdrag och stöd till verksamheter har fått skjutas på i tid och i ett antal 
fall ställts in eller genomförts med förändrade arbetssätt. De verksamheter som drabbats hårdast 
av pandemin, som vård, skola och omsorg är också de som har de största utmaningarna avseende 
ohälsa och brister/utmaningar i arbetsmiljön.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2021 om att förlänga projekt Frisk organisation. Att 
förlänga projektet innebär ingen ytterligare finansiering, utan ryms inom ramen för de avsatta 
medel som redan har beviljats. 

Tillitsresan 
Under åren 2017–2018 deltog Borås Stad tillsammans med några andra kommuner i ett SKR-
projekt kallat ”Förenklat och effektivare styrsystem”. Arbetet resulterade i en stor mängd förslag 
på områden att utveckla. Förslag som nu ligger som grund i det fortsatta arbetet med Tillitsresan. 

Kommunstyrelsen gav den 6 maj 2019 stadsdirektören i uppdrag att revidera Borås Stads styr- 
och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning. Detta med fokus på verksamhetens 
syfte och boråsarnas behov, att varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv 
och att förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar 
initiativ till utveckling och samarbete över de traditionella gränserna.

Arbetet sker i form av Tillitsresan. Stadsdirektören leder arbetet med Tillitsresan med stöd av 
Projektkontoret. Arbetet drivs på flera olika nivåer parallellt. Den politiska beredningsgruppen 
ska ge förutsättningar för de politiska beslut som behöver fattas och förankra arbetet inom de olika 
partierna. En styrgrupp bestående av tjänstepersoner prioriterar och styr arbetet inom de olika 
utvecklingsområdena. Olika arbetsgrupper, tillsatta av styrgruppen, fördjupar sig inom olika om-
råden. Arbetsgrupper med olika uppdrag bildas löpande. Alla medarbetare fick under våren 2019 
erbjudande om att anmäla sitt intresse för att vara med i en arbetsgrupp. Tillitsambassadörerna 
ska ge kunskap från verksamheterna åt styrgrupp och arbetsgrupper, samt börja utveckla det 
tillitsbaserade förhållningssättet på sina egna arbetsplatser.

Under 2020 har Tillitsresans arbete fortsatt men med lägre intensitet än tidigare p.g.a. corona-
pandemin. 

Innan sommaren skickades en enkät ut till koncernledningen (förvaltningschefer och bolagens 
VD) och tillitsambassadörerna där de fick besvara frågor om hur coronapandemin enligt dem 
själva påverkat arbetet med Tillitsresan. På vissa sätt ansåg de som besvarat enkäten att pande-
min har fungerat som en bromskloss då stora delar av det strukturerade arbetet tvingats pausa, 
samtidigt som många upplevde att krisen fungerat som bränsle för tilliten då man tvingats hitta 
nya sätt att arbeta för att klara de dagliga utmaningarna. Koncernledningen betonade mest 
bromsklossen i sina svar, medan tillitsambassadörerna betonade bränsledelen mer. 

Projekt Socialt hållbart Borås 
Stadsrevisionen granskade 2018 ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och före-
byggande arbete kring barn och unga. Granskningen visade att Borås Stads arbete inom området 
inte fullt ut var ändamålsenligt, och att det enligt Stadsrevisionens bedömning var väsentligt att 
Kommunstyrelsen stärkte sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet inom området.

Den 2 september 2019 fastställde Kommunstyrelsen ett strategiskt inriktningsdokument och 
en politisk handlingsplan för Socialt hållbart Borås - vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
för perioden 2019-2021. En satsning som bland annat finansieras av ett statligt bidrag från 
Tillväxtverket. 
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Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade 
analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som 
förutsätter politisk behandling och en verkställighetsdel som hanteras i förvaltningsorganisa-
tionen. I den politiska handlingsplanen framgår att mål ska formuleras för det förebyggande 
arbetet med barn och unga men också att utveckla samverkan mellan Borås Stad och Västra 
Götalandsregionen avseende arbetet med barn och unga i Borås Stad. En förvaltningsöver-
gripande styrgrupp för arbetet har tillsatts som leds av förvaltningschefen för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. 

Den 7 september 2020 fastställde Kommunstyrelsen målbilden för ”Socialt hållbart Borås – vi 
tar ansvar för barn och unga”. Målbilden har två syften: dels att identifiera målområden och 
strategier som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas kring för att tillsammans 
bidra till att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa, dels att skapa en 
gemensam inriktning för framtida åtgärder. 

I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med målom-
rådena ”Bostäder och närmiljö” och ”förutsättningar för arbete”.

Näringslivsarbetet
Under året har flertalet stödåtgärder införts för att stötta de företag som drabbats hårdast av 
coronapandemin. Åtgärderna har inkluderat företagsakut för information och vägledning, gym-
nasieluncher, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja de som är 
70 år eller äldre, längre betaltid för debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till 
butiker med möjlighet till försäljning utomhus, parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Efterfrågan på verksamhetsmark är hög. Drygt ett tiotal byggen har färdigställts och påbörjats 
under året. Arbetet med att ta fram ytterligare mark har fortsatt och Kommunstyrelsen menar 
att behovet av nya alternativ till Viared och Nordskogen är akut.

Projektet ”Borås runt på 109 dagar”, där Kommunstyrelsen planerat att genomföra 109 företags-
besök på 109 dagar inleddes men tvingades till paus p.g.a. coronapandemin. 

Trafikplan
Arbetet med att utforma Borås Trafikplan leds av Stadsledningskansliet, Strategisk samhälls-
planering. I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Denna utgår från att 
kommunen kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040, vilket innebär att resor 
och trafik kommer att öka i motsvarande grad. 

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat 
att framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i 
stadsutvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen 
föreslås att en trafikplan ska tas fram. 

Trafikplanens syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som 
behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Planen kommer att baseras på 
en målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykelresorna och resor med 
busstrafiken ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning att dämpas. Arbetet 
med trafikplanen har försenats och den beräknas nu att gå ut på remiss under 2021. Parallellt 
pågår också ett arbete med att ta fram en cykelstrategi.
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Beställar-utförarmodellen
Stadsrevisionen genomförde 2019 en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. 
Granskningen visade att det i huvudsak inte hade genomförts några åtgärder med utgångspunkt 
i Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte levde upp till kommunallagens 
intentioner. Beställar-utförarmodellen präglades av stora brister när det gällde framför allt styr-
ning och uppsikt. Identifierade brister innebar att det fanns risk för att koncernnyttoeffekter 
inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan 
såväl Borås Stads nämnder/förvaltningar som gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sam-
manfattande bedömning var att bristerna var så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och 
uppsikt över beställar-utförarmodellen inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Det var enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärkte sin styrning 
och uppsikt inom området och arbetade fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för 
beställar-utförarmodellen. Kommunstyrelsen behövde även klargöra hur modellen ska fung-
era i praktiken och utforma en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som 
bl.a. beskriver ansvar, roller och förväntningar för de nämnder som omfattas. Styrdokumenten 
behövde även inkludera riktlinjer för när en extern upphandling ska genomföras respekti-
ve när Servicekontoret ska ges uppdrag. Kommunstyrelsen behövde utreda och förtydliga 
Servicenämndens ansvar och förutsättningar att hålla beredskap som leverantör vid extraordinära 
händelser eller då externa leverantörer inte anses kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna. 

Kommunstyrelsen har meddelat att man utifrån granskningens rekommendationer kommer 
att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen tillsammans 
med berörda nämnder och bolag. Under 2020 har arbetet påbörjats på Stadsledningskansliet.

Politiska sekreterares anställningsförhållanden
Den 7 september 2020 beslutade Kommunstyrelsen om villkor för politiska sekreterare. 

Politiska sekreterare är anställda av Kommunstyrelsen. Arbetsmiljöansvaret för politiska 
 sekreterare åvilar Kommunstyrelsen men arbetsmiljöuppgifterna fördelas till enhetschefen för 
sekretariatet som ett komplement till respektive kommunalråds arbetsledaransvar. 

Det dagliga arbetet ska ledas av respektive kommunalråd, men ”effekter” i form av arbetsbe-
lastning och andra arbetsmiljöfaktorer ska fångas upp av enhetschefen på samma sätt och med 
samma metoder som för övriga anställda.

Bisysslor
Stadsrevisionen genomförde 2019 en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete 
mot oegentligheter och korruption. Granskningens visade bl.a. att Borås Stad saknade centrala 
riktlinjer för hur kommunen ska sköta sitt informationsansvar och bedriva kontroll och uppfölj-
ning när det gäller förtroendeskadliga bisysslor.

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2020 redovisades vidtagna åtgärder med 
anledning av bisysslor:

• Medarbetare informeras om skyldigheten att informera sin chef om bisyssla under intro-
duktionen. Punkten ingår i checklistan vid introduktion. Ett förtydligande har lagts till 
om att även uppdrag i bolagsstyrelser är att betrakta som bisyssla och ska redovisas till 
närmaste chef.



• Information om bisyssla kommer att finnas med i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
i Stratsys vid två tillfällen, första tillfället i maj och andra tillfället i december med start 
2020. Även SAM i Stratsys i januari, under punkten ”Borås stads förhållningssätt om 
korruption och oegentligheter”, kompletteras med jäv och attestreglerna.

• Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla vid det årliga samtalet om medar-
betaröverenskommelse respektive chefsöverenskommelse. Om medarbetaren tidigare 
har anmält bisyssla ska chefen lyfta frågan om bisysslan har förändrats under året.

• I Tertial 2 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda bisysslor.

Kommunstyrelsen kompletterade även den 11 maj sin delegationsordning med punkten förbjuda 
bisyssla och rekommenderade nämnderna att göra samma komplettering i sin delegationsordning. 
Kommunstyrelsen konstaterade också att i samband med framtagande av den årliga intern-
kontrollplanen ska bisyssla beaktas och rekommenderade nämnderna att göra detsamma i och 
med framtagandet av internkontrollplanen. Den 25 maj rekommenderade Kommunstyrelsen de 
kommunala bolagen att riskbedöma rutiner för bisyssla inför internkontrollplan kommande år.

Hantering och redovisning av statsbidrag
Stadsrevisionen har granskat hanteringen och redovisning av statsbidrag inom ramen för gransk-
ningen av Borås Stads årsredovisning 2020. Enligt RKR R2 framgår att statsbidrag samt perio-
disering av dessa ska redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget 
eller kostnadsersättningen avser två eller flera kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnads-
ersättningen intäktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda. Stadsrevisionen 
noterar att dessa krav i huvudsak är uppfyllda. Vid stickprovskontroller har redovisade statsbidrag 
periodiserats korrekt. 

Stadsrevisionen noterar även att över 24,4 mnkr har återbetalats av statsbidrag givna kommunen 
2020 (år 2019 21,3 mnkr). De återbetalda statsbidragen omfattar bl.a. Grundskolenämnden 
avseende läxhjälp och specialpedagog, Vård- och äldrenämnden avseende modellkommun samt 
äldreomsorgslyftet. 

Investeringar
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads investeringsredovisning inom ramen för granskning-
en av Borås Stads årsredovisning 2020. Investeringsredovisningen ger information om god-
känd utgift, förbrukade medel vid årets början och slut samt återstående medel. Investeringarna 
uppgår till 392,2 mnkr (budget enligt årsredovisning 2020 715,9 mnkr) för Borås Stad 2020. 
Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. Avvikelsen mot bud-
geterad investeringsbudget beror till stor del på att bygglov och detaljplaner har överklagats men 
avvikelsen förklaras även i årsredovisningen av att vissa projekt inte har kunnat genomföras p.g.a. 
coronapandemin. 

Investeringarna består främst av gemensamma funktioner (underhållsinvesteringar, fordon och 
maskiner, energibesparande åtgärder m.m.) på 143 mnkr, pedagogisk verksamhet 114 mnkr, 
fritid och kultur 33 mnkr m.fl. områden. Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 
177,4 mnkr omdisponeras från tidigare år till 2021. Stadsrevisionen noterar att drift- och inves-
teringsredovisningen inte innehåller kommunkoncernperspektivet.

Ärendehandbok
Arbetet med ärendehandboken pågår fortfarande vid Stadsledningskansliet. Arbetet har under 
året fått stå tillbaka för utveckling av digitala möten m.m. som prioriterats med anledning av 
pandemin.
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Krisledningsstabens arbete med anledning av coronapandemin
Kommunstyrelsen har under året genomfört en utvärdering av krisledningsorganisationens arbete 
med anledning av coronapandemin.1 

Den centrala krisledningsstaben aktiverades den 13 mars efter en dialog mellan Stadsdirektören 
och avdelningschefen för CKS. Staben formerades utifrån behovet av kompetens i gruppen och 
bemannades med personer med mandat att driva arbetet inom sitt område. Beredskapsnivån 
sattes till Nivå 3 – Orange då man bedömde att det fanns behov av ett större stöd till förvalt-
ningarna men inte såg behov av att aktivera Krisledningsnämnden. Dock har stadsdirektören 
och stabschefen hållit regelbundna informationsmöten med Krisledningsnämndens ledamöter, 
där de informerat om läget och diskuterat specifika frågeställningar. Beredskapsnivå 3 innebär 
även att kommunikationsavdelningen vid Stadsledningskansliet tar över förvaltningarnas ansvar 
för kriskommunikationen.

Krisledningsstabens arbete utgick ifrån de tre nationella grundläggande principerna; ansvarsprin-
cipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Beslut i stort (BIS) formulerades som: 

”Vi ska arbeta för att minska smittspridning inom Borås Stads verksamheter och särskilt skydda av 
Folkhälsomyndigheten identifierade riskgrupper samt ge stöd till Borås Stads förvaltningar och bolag 
i krisberedskapsarbetet både vad gäller nuläge och i tänkta framtidsscenarier.”

De första veckorna låg mycket fokus på att säkerställa tillgången på skyddsutrustning inom Borås 
Stad. Krisledningsstaben använde den befintliga organisationen för att hantera gemensamma 
inköp. Organisationen har sedan använts för att sätta upp ett beredskapslager som räcker i tre 
månader.

Utvärderingens slutsats är att hanteringen på det stora hela har fungerat bra.2 Målet att hålla 
igång kommunens verksamheter har uppnåtts och man har kunnat följa sin krisledningsplan. 

Det behövdes en kraftsamling under de första veckorna, särskilt med tanke på bristen på skydds-
utrustning, vilket krävde ett praktiskt fokus. För att hantera detta aktiverades den centrala 
krisledningsstaben, enligt den befintliga krisledningsplanen. Sedan dess har Borås Stad bland 
annat byggt upp ett beredskapslager, gjort förberedelser för att kunna hantera en större beman-
ningsbrist samt satt en fungerande struktur för det centrala krisledningsstabsarbetet. Nu finns 
mer utrymme att arbeta strategiskt.

Det finns önskemål om en mer strategisk inriktning hos staben för att hantera de mer långsiktiga 
konsekvenserna på folkhälsan. Detta skulle kräva högre involvering av förvaltningarna, och det 
behöver därför finnas utrymme för denna typ av arbete från flera håll. Detta arbete bör dock 
lösas i den ordinarie linjeorganisationen och inte i krisledningsstaben.

En lärdom från pandemihanteringen är också att det finns behov av att tänka mer strategiskt inför 
kommande kriser. Uppbyggnaden av ett beredskapslager minskar sårbarheten, men eftersom det är 
svårt att föreställa sig vilken typ av kris som väntar härnäst behövs ett brett angreppssätt avseende 
lagret och hanteringen av detta. Samtidigt behöver andra typer av förmågor byggas och förstärkas, 
bland annat formaliseringen och etableringen av en lokal inriktnings- och samordningsfunktion.

Utvärderingen av Borås Stads krisledningsarbete under coronapandemin lämnar sex rekommen-
dationer på kort sikt, åtta rekommendationer som avser fortsatt arbete, fyra rekommendationer 
till utbildning och övning och fyra rekommendationer som underlag till stadsdirektören i det 
stadsövergripande lednings- och samordningsarbetet. Sammantaget lämnar utvärderingen 22 
olika rekommendationer.   

1 Prospero: Rapport för Borås Stad – Utvärdering av krisledningsarbete under Coronaviruspandemin. 2021-02-23
2 Ibid.
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av Borås Stads skogsförvaltning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt en extern utförare att genomföra en fördjupad 
granskning av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads 
skogsförvaltning sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Tekniska förvaltningen sköter det praktiska 
arbetet i skogen på ett till stor del ändamålsenligt sätt. Tekniska nämnden behöver dock säker-
ställa att tillämplig arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter efterlevs.

När det gäller områdena styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på bety-
dande brister. Strategisk styrning med syfte, mål och tydligt uttalade avkastningskrav för Borås 
Stads skogsinnehav saknas. Skogsinnehavet redovisas inte heller i Borås Stads årsredovisning 
eller i Tekniska nämndens årsredovisning. De verksamhetsmått som avser Borås Stads skogar bör 
ses över. Det saknas därutöver ställningstaganden i styrande dokument som avser Borås Stads 
skogar ur ett miljö-/klimatperspektiv. Styrdokumentet Borås Stads skogar – mål och riktlinjer 
är ålderstiget och har inte uppdaterats sedan 2003. Tekniska nämndens upphandlingsrutiner för 
externa skogsentreprenörer avviker enligt Stadsrevisionens bedömning från lagen om offentlig 
upphandling. Risker som avser Borås Stads skogsinnehav saknas i Tekniska nämndens riska-
nalys och plan för intern kontroll. Försäkringsskyddet för Borås Stads skogar behöver ses över 
och uppdateras. Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads skogsförvaltning 
i ovanstående delar inte är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver 
enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra en omprövning av styrning och redovisning när 
det gäller förvaltningen av Borås Stads skogar.

Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i 
Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2011 
års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås 
Stad.

En viktig förändring sedan granskningen 2011 är att de strategiska upphandlingsfrågorna numera 
är förlagda till Stadsledningskansliet genom avdelningen Koncerninköp. Stadsrevisionens bedöm-
ning i förhållande till de brister som konstaterades 2011 är att dessa till största delen är åtgärdade.

Områdena styrdokument, Koncerninköps roll samt utbildning bedöms i huvudsak vara ändamål-
senliga. Området rutiner och former är till största delen ändamålsenligt. Området avtalstrohet 
bedöms delvis vara ändamålsenligt.

Området intern kontroll bedöms med utgångspunkt i granskningsresultat avseende 
Kommunstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll och granskningsresultat som avser 
avtalstrohet. Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Kommunstyrelsens interna kontroll av-
seende upphandlingsfrågor inte är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa upp-
följningen av Borås Stads avtalstrohet.
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Granskningens nulägesanalys visar på följande förbättringsområden:

• Det saknas en samlad bild av hur mycket inköp och upphandlingar som sker ute i för-
valtningarna.

• Koncerninköps roll och mandat vid implementeringen av inköpsanalyssystemet be-
höver förtydligas. Det finns inte heller någon centralt beslutad tidplan för införandet. 
Stadsrevisionen vill framhålla att detta arbete är angeläget ur ett internkontrollperspektiv.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens 
syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. 

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, 
och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. 
Analys och utvärdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har gransk-
ningen inte funnit några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på 
ett sätt som gynnar integrationen i staden. Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i 
form av övergångar till arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen 
beskriver också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv samverkanspart.

Utifrån genomförd granskning är Stadsrevisionens samlade bedömning att Borås Stad delvis 
bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning 
av stadens samlade integrationsarbete. Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering 
av Program för ett integrerat samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av 
fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta 
avseende: 

• Tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för integrations-
arbetet innebär.

• Utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra 
resultat och effekter av integrationsarbetet. 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar 
Stadsrevisionen att Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och 
nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa 
att Arbetslivsnämnden fullföljer detta.

Uppföljande granskning av informationssäkerhet
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads 
arbete med informationssäkerhet som genomfördes år 2017. Uppföljningens syfte är dels att 
genomföra en uppföljning av tidigare granskning av informationssäkerhet, dels att granska hur 
Borås Stad implementerat GDPR och NIS-direktivet. 

Sammanfattningsvis visar granskningen att arbetet med informationssäkerhet i stora delar ned-
prioriterats sedan 2017 på grund av otillräcklig planering och prioritering avseende det centrala 
införandearbetet med GDPR. Förutsättningarna för arbetet med informationssäkerhet/GDPR 
har i vissa delar utvecklats positivt sedan 2017. Dock är flera av de brister som konstaterades i 
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granskningen 2017 fortsatt aktuella. Bland annat saknas central styrning och styrande doku-
ment på övergripande nivå gällande informationssäkerhet. Vidare är det inte säkerställt att olika 
aspekter av informationssäkerhet/GDPR är inkluderat i nämndernas arbete med intern kontroll. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med en ny informationssäkerhetspolicy för Borås Stad pågår. 
Stadsrevisionen ser positivt på det påbörjade arbetet i dessa delar. Stadsrevisionen bedömer sam-
manfattningsvis att den interna styrningen och kontrollen av arbetet med informationssäkerhet 
i Borås Stad inte är helt tillräcklig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostads-
byggande 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 granskning-
en 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, in-
riktning 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 tillsam-
mans 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.

Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess 
– Borås Stads nämnder. Att ärenden som behandlas av Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt 
och allsidigt belyst underlag inför beslut handlar ytterst om att upprätthålla kommuninnevån-
arnas förtroende för Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är det av principiell vikt att ärenden 
bereds i enlighet med lagstiftningens krav. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning 
till om kommunala beslut som fattats är lagenliga.

Ett ärende ska enligt 5 kap. 26 § kommunallagen innan fullmäktiges avgörande ha beretts 
antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 
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Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs av ärendet, ensamt har genom-
fört beredningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder i 
Kommunfullmäktige. Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig eller på annat sätt 
delta i beredningen. Denna ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt 
belyst beslutsunderlag. Stadsrevisionen bedömer att mycket talar för att ärendet inte har beretts i 
enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens beredning 
av riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder har varit otillräcklig.

Stadsrevisionen vill i sammanhanget påminna Kommunstyrelsen om Stadsrevisionens gransk-
ningsresultat från 2018: 

”Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent 
ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
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 kan med utgångspunkt i innevarande granskning konstatera att dessa åtgär-
der fortsatt är angelägna. Stadsrevisionen kan därutöver konstatera att den breda dialog som 
rekommenderades i granskningen av nämndernas ärendeberedning 2019, och som efterfrågats 
av merparten av nämnderna, helt uteblivit. Det finns i Borås Stad exempel på nämnder vars be-
redningsprocesser bedömts ändamålsenliga. Kommunstyrelsen kan med fördel söka dialog med 
dessa nämnder som utgångpunkt för genomförande av ovanstående åtgärder. 

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 2020. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys, som identifierade 31 risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontroll-
moment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 8 mars 2021. Ett av kon-
trollmomenten har inte genomförts under 2020 på grund av coronapandemin. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Granskningsresultat som omfattar Kommunstyrelsens interna kontroll finns även inom flera 
fördjupade granskningar som har genomförts under året. Dessa redogörs för under rubriken 
fördjupade granskningar. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 14 december 2020 med Kommunstyrelsens presidium, bevak-
ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltnings-
ledning.    
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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, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sam-
manfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsom-
råden och de fördjupade granskningar 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 
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 sju av nio indikatorer. Avseende 
en indikator analyseras inte varför indikatorns målvärde inte uppnås. Nämnden har när det 
gäller övriga inte uppnådda målvärden under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
Kommunfullmäktiges indikatorer. Fyra av åtta av Kommunfullmäktiges uppdrag har inte 
genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 36 934 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovis-
ningen. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma 
till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen 
noterar vidare att bufferten har varit för lågt satt.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2020. Nämnden har genom-
fört en egen riskanalys, som identifierade 31 risker. Planen för intern kontroll omfattade sju 
kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 8 mars 2021. 
Ett av kontrollmomenten har inte genomförts under 2020 på grund av coronapandemin.   
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads skogsförvaltning. När det gäller 
områdena styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på betydande brister. 
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads skogsförvaltning i vissa delar inte 
är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens 
bedömning genomföra en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen 
av Borås Stads skogar.  

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp 
i Borås Stad. Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 
2011 är att dessa till största delen är åtgärdade. Stadsrevisionen bedömer sammantaget att 
Kommunstyrelsens interna kontroll avseende upphandlingsfrågor inte är helt tillräcklig. 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.
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Utifrån genomförd granskning av integration och etablering i Borås Stad är Stadsrevisionens sam-
lade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med 
avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Kommunstyrelsen 
bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat samhälle se över den proble-
matik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande 
effekt. Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer den årliga uppföljning-
en av Program för ett integrerat samhälle.

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads 
arbete med informationssäkerhet som genomfördes 2017. Sammanfattningsvis visar gransk-
ningen att arbetet med informationssäkerhet i stora delar nedprioriterats sedan 2017 på grund 
av otillräcklig planering och prioritering avseende det centrala införandearbetet med GDPR. 
Stadsrevisionen bedömer sammanfattningsvis att den interna styrningen och kontrollen av arbetet 
med informationssäkerhet i Borås Stad inte är helt tillräcklig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad visar att skill-
naden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nyproducerade bostäder har 
fortsatt öka sedan granskningen 2017. Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad 
åtgärder inom området sedan granskningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv rikt-
ning. 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 par-
keringsfrågor. 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 har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningspro-
cess – Borås Stads nämnder. Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs av 
ärendet, ensamt har genomfört beredningen inför beslut om riktlinjerna i Kommunfullmäktige. 
Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i beredningen. 
Denna ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst beslutsun-
derlag. Stadsrevisionen bedömer att mycket talar för att ärendet inte har beretts i enlighet med 
kommunallagen. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens beredning av riktlin-
jer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder har varit otillräcklig. Stadsrevisionen kan 
med utgångspunkt i granskningen konstatera att de åtgärder som bedömdes i granskningen av 
Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 fortsatt är angelägna.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver ha en tillräck-
ligt stor buffert och användningen av bufferten behöver ske i enlighet med instruktioner i 
Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. Den 
interna kontrollen behöver utvecklas för att åtgärda konstaterade avvikelser avseende uppföljning 
av avtalstrohet, informationssäkerhet och ärendens beredning. 
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