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Revisionsberättelse för Lokalförsörjningsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Lokalförsörjningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår 
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 26 797 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.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdet för två av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnått. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indika-
torer. Samtliga av Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden har genomförts.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat 
någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett identifierat utvecklingsområde, 
vilket är att bättre beskriva planerade åtgärder.

Vi tillstyrker att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Första revisorsgruppen
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Lokalförsörjningsnämnden 2020
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 26 797 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar 
att bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden har inte 
upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet och innan de tog bufferten i anspråk. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden i sin budget 2020 har med en handlingsplan för en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Nämnden har även tillskrivit Kommunstyrelsen ett förslag i mars 2020 avseende 
åtgärder för att internhyressystemet långsiktigt ska balansera stadens lokalkostnader. Förslaget 
avser strukturella förändringar, justering av obalanser samt principiella ställningstaganden. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. 

Nämndens verksamhet finansieras på tre olika sätt, via nämndbidrag, vissa fastigheter endast 
genom intäkter och vissa genom en blandning av bidrag och intäkter. Det största underskottet 
finns i de verksamheter som endast finansieras via nämndbidrag. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Störst negativ påverkan på resultatet finns i verksamheterna Lokalbanken, Pågående 

arbeten/ej uthyrningsbara, LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter. Den negativa 
avvikelsen för tertialet beror på högre lokal- och kapitalkostnader samt lägre intäkter. Av 
dessa har Lokalbanken störst påverkan med -19 210 tkr vilket motsvarar knappt 72 % av 
resultatet. Lokalbankens budget har enligt direktiv i Lokalförsörjningsnämndens budget 
3 000 tkr. 

• Intäkternas utfall ligger 26 069 tkr under budgeterad nivå. De minskade intäkterna av-
ser främst lägre interna hyresintäkter inom verksamheten Internhyresfastigheter. Lägre 
intäkter i stort avser till största delen uppsagda lokaler, hyrestaket inom äldreomsorg 
och bostäder med särskild service LSS, SOL samt äldreboende, minskade intäkter inom 
verksamheten Övriga fastigheter på grund av corona samt försenade projekt där lokalen 
således inte tagits i bruk. 
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• Kapitalkostnaderna är 11 930 tkr högre än budget. Underskottet avser delvis intern-
hyresfastigheter där ett antal objekt inte hade någon budget för kapitalkostnader då de 
tillkommit efter att budget för 2020 fastställdes. Historiskt har en extern inhyrning inte 
budgeterats förrän ett hyresavtal är underskrivet. Detta kommer att förändras inför bud-
get 2021.

• Kostnaderna för året är 805 tkr högre än budget. Ökningen avser högre lokal-, hy-
res- och kapitalkostnader som till stor del balanseras av lägre kostnader för tjänster. 
Personalkostnaderna är 5 434 tkr lägre än budget. Till största delen beroende på vakanta 
tjänster. Resultatet visar högre lokalkostnader om sammanlagt 31 243 tkr jämfört med 
budget. I stort sett hela summan kan härledas till verksamheterna Lokalbanken och Ej 
uthyrningsbara. 

• Avvikelsen på kapitalkostnader för året är 9 635 tkr. Utfall för året har ökat 15 % eller   
28 850 tkr jämfört med bokslut 2019. Högre kapitalkostnader orsakas av projekt som 
avslutats efter Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020.

Nämnden framhåller att det finns förlorade intäkter som påverkat resultatet. Nämnden förutsätts 
bli reglerade i bokslutet för nedanstående kostnader som därmed undantas från det ackumulerade 
resultatet:

• För de förlorade intäkterna på grund av hyrestaket kommer nämnden att kompenseras i 
bokslutet. De politiska besluten avseende hyrestak samt direktiv att budgetera med full 
beläggning bidrar till underskottet på intäkter med 6 222 tkr. På grund av utlämnade 
hyresrabatter på grund av corona minskades intäkter om 4 990 tkr. 

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten uppgår till 280 381 tkr varav 135 806 tkr har använts. Investeringarna 
består främst av ombyggnad av skolor (79 808 tkr), LSS-boenden (27 022 tkr) samt Kultur- 
och fritid (12 996 tkr). Mindre investeringar, såsom underhållsinvesteringar, energibesparande 
åtgärder, solenergi, hyresgästanpassningar och fiberinvesteringar har genomförts till en summa 
av 115 149 tkr.

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

 2   0   2   0 – av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Målvärde är satt till 3 %, utfallet är 10,1 %. Indikatorn har ökat med 0,8 procentenheter 
jämfört med värdet år 2019. Ökningen menar nämnden består av långtidssjukskrivning-
ar som inte är arbetsrelaterade.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärde är satt till 75 %, utfallet är 56,5 %. Indikatorn har minskat med 18,5 procent-
enheter jämfört med värdet år 2019. En orsak till ej uppnått målvärde uppges vara coro-
napandemin och att medarbetarna därför tros vara försiktiga med aktiviteter för vilka 
man kan få friskvårdsbidrag.
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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. 

0    0   1    2 –  av 3 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

0    0   2    0 –  av 2 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Lokalförsörjningsnämnden uppskattar att coronaviruset har påverkat nämnden negativt och 
redovisar 5 351 tkr i ökade kostnader med anledning av coronapandemin. Kostnaderna härrör 
sig främst från att man skrivit tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. Hyresreduktionerna har 
gett minskade intäkter om 4 990 tkr. Det statliga stöd som erhållits för de tillfälliga hyresavtalen 
uppgår till 139 tkr. Kostnaderna för administrativt stöd har därutöver ökat med 500 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden. 

Internhyressystemet
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra per

kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna 
i en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som påverkat byggkostna-
derna. Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och 
kort sikt. 

Ett internhyressystems mål kan vara ett ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften 
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med syfte 
att lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.

Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för 
resurser i själva verksamheten.

I mars översände Lokalförsörjningsnämnden förslag på åtgärder för att över tid uppnå en budget i 
balans. Förslagen innebar principiella ställningstagande, justering av obalanser samt strukturella 
åtgärder. Under året har förvaltningen fortsatt bistått Stadsledningskansliet i utarbetandet av 
nya regler för internhyressystemet.

Lokalresursplan, dialog med nämnder
Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2020–2022 är beslutad juni 2019. Lokalresursplanen 
ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och ge bättre förutsätt-
ningar för en strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger sedan till grund för 
den årliga investeringsbudgeten och leder fram till Kommunfullmäktiges investeringsbeslut. 
De flesta nämnder har bidragit med lokalbehovsplaner för respektive verksamhet som bilagts 
lokalresursplanen. 



Under år 2020 har arbetet med lokalresursplanen införts i styr- och ledningssystemet Stratsys. 
I Lokalförsörjningsnämndens budget 2020 beskriver man framtagandet av Lokalresursplanen 
som en av lokalförsörjningsverksamhetens viktigaste uppgifter. Varje år genomför nämnden en 
lokalrevision omfattande Borås Stads anläggningar som faller inom Lokalförsörjningsnämndens 
ansvar. Tillsammans med verksamhetsnämnderna analyseras nuvarande samt önskad framtida 
lokalsituation. Utifrån denna analys sammanställs stadens lokalbehov i Lokalresursplanen, som 
sedan ligger till grund för budgetarbete kopplat till investeringar samt förhyrningar.

Lokalbanken
En nämnd kan med en uppsägningstid på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden 
att nämnden vill avstå en viss lokal till Lokalbanken. Det ekonomiska ansvaret övergår då till 
lokalförvaltaren. Avsikten är att lokalförvaltaren omedelbart startar ett arbete för att använda 
lokalen på annat sätt, sälja den eller avsluta en inhyrning.

Resultatet för verksamheten Lokalbanken är en kostnad om 22 210 tkr. Lokalbankens budget 
har enligt direktiv i Lokalförsörjningsnämndens budget 3 000 tkr, utfallet är således en försäm-
ring om 19 210 tkr. Utfall för kostnader för verksamheten har stigit med 89 % eller 10 438 tkr 
jämfört med förra året. 

Det finns 30 objekt i Lokalbanken, varav sju objekt som hade kostnader över 500 tkr. De 
objekten är 

• Kyllaredsgymnasiet – 11 914 tkr; 

• Kulturskolan – 1 492 tkr; 

• Högsbovägen 5 – 958 tkr; 

• Norrbyskolan – 902 tkr; 

• Backvägen 5, Asklandagården – 641 tkr; 

• Lorensbergsgården – 552 tkr; 

• Kransmossen – 506 tkr; 

Uthyrning/avveckling av objekt i lokalbanken – Lokalförsörjningsförvaltningen ar avflyttat från 
11 st inhyrda objekt. Tre stycken ägda objekt har avvecklats. Eskilsryd samt Katrinebergsgatan 
22 har sålts och Östergårdsskolan har rivits. 

En avknoppning från Lokalbanken med objekt med pågående arbeten och/eller ej uthyrningsbara 
i nuvarande skick har skett. Denna verksamhet avser lediga lokaler som inte är tillgängliga för ut-
hyrning, oftast för att olika arbeten pågår. I verksamheten finns inga intäkter. Idag ingår fyra ob-
jekt i gruppen; Rådjurets förskola, Värmlandsgatan 22, Björkängsgymnasiet samt Dalsjögläntan.

Borås Simarena
Lokalförsörjningsförvaltningen planerade för att utföra en renovering av golv samt bassängduk 
och Borås Simarena under två etapper, sommaren 2020 och 2021, vilket enligt nämnden skulle 
ge de minsta störningarna i verksamheterna. Prognosticerat belopp för renoveringens investe-
ringsbudget är 17 700 tkr.
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Stadsparksbadet
I juni 2019 stängdes Stadsparksbadet akut efter att man hittat allvarliga fuktskador i en 
bärande balk. Renoveringen är slutförd och är under garantitid (2 år) enligt protokoll från 
Lokalförsörjningsnämnden 17 november 2020. Under 2020 har badet haft öppet med vissa 
begränsningar med anledning av coronapandemin. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

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. 

Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens kvalitets- och miljöled-
ningssystem (ISO). Varje år utför förvaltningens internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna 
som ingår i verksamhetssystemet. Till uppföljningen av intern kontroll har bilagts den externa 
revisionen (genomfört av Lloyd ś Register, GBG Sweden & Norway OU den 17 mars 2020) 
gällande förvaltningens kvalitets- och miljöledningssystem.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 40 risker. Planen för intern kontroll omfattade 19 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 18 februari 2021. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. Stadsrevisionen noterar att ett utveck-
lingsområde är att bättre beskriva planerade åtgärder för att minimera avvikelser i stickprov.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 1 december 2020 med Lokalförsörjningsnämndens presidium, för-
troendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

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. 

Stadsrevisionen noterar att nämndens uppgift, såsom beskrivits i Borås Stads budget, inte finns 
beskriven i årsredovisningen för Lokalförsörjningsnämnden. 

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.  
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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. 

Lokalförsörjningsnämnden har under året inte uppnått målvärdet för två av fyra indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indika-
torer. Samtliga av Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 26 797 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. 

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser men saknar i vissa moment 
vidtagna åtgärder vid felaktigheter i stickprov. I riskanalysen har det identifierats och värderats 
risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte 
har upprättat någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett 
identifierat utvecklingsområde, vilket är att bättre beskriva planerade åtgärder.
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