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Revisionsberättelse för Miljö- och konsumentnämnden  
år 2020

Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens 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. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Miljö-och konsumentnämnden 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 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Första revisorsgruppen
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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 4 993 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges 
budget. Nämndens buffert på 274 tkr har använts till att förbättra resultatet enligt årsredovisning-
en. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Stadsrevisionen 
noterar att underskottet beror till stor del på att Kommunfullmäktige har beslutat att inte ta ut en 
årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. 

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

Verksamhetens budgetram 
• Underskottet beror till stor del på Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig till-

synsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Detta har medfört 
uteblivna intäkter på totalt 5 100 tkr. 

• Underskottet kan också härledas till kostnader som avser trängseltillsyn. Medarbetarna 
inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på trängseltill-
syn istället planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter för Miljötillsyn. 
Miljötillsyn visar ett underskott om 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott på 3 200 
tkr gällande personalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt 
bemannad under året samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först 
under 2021. 

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av 
kommunövergripande karaktär eller som avser beviljade medel ur olika centrala avsättningar.
Nämnden begär att få 2020 års bokslut kompenserade avseende 5 100 tkr för uteblivna intäkter 
för tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Nämnden begär även 
att under 2021 få disponera tilldelad byggbonus motsvarande 1 060 tkr samt återstående del av 
klimatkompensationsfonden motsvarade 1 015 tkr. 

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

1    1   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målvärdet om 5,5 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 5,8 %.
Indikatorn har förbättrats lite jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ligger på unge-
fär samma nivå som tidigare år. Det är svårt att dra några slutsatser då verksamheten och
arbetsmiljön har påverkats i hög grad av pågående pandemi och de förändringar som
detta har inneburit. Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat arbete med arbetsmiljö-
frågor i fokus, men det tar tid innan sådana satsningar ger tydligt utslag i statistiken.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målvärdet om 0,5 årsarbeten uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om
1 årsarbeten. Indikatorn har försämrats med 0,5 årsarbeten jämfört med föregående års
utfall. Miljöförvaltningen använder timanställningar vid ordinarie tillsyn och under pan-
demin för delar av trängseltillsynen på kvällar och nätter, annars endast i undantagsfall.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit tre egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- 
och ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående:

0    0   0    3 – av 3 indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut och 
samtliga uppdrag är genomförda. 

0    0   2    0 – av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett ett uppdrag till förvaltningen, uppdraget är inte genomfört.

0    1   0    0 – av 1 nämndens uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset 
Miljö- och konsumentnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden haft 
ökade kostnader som motsvarar 1 024 tkr.

Under året beslutade regeringen om nya lagar och två nya tillsynsområden för nämnden, 
trängseltillsyn och tillsyn av stängningstider för verksamhetsutövare med tillstånd att servera 
alkohol. Personal från nämndens olika myndighetsområden har samverkat för att kunna ge-
nomföra trängseltillsyn på Stadens restauranger och uteserveringar, istället för att genomföra 
ordinarie tillsyn. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Personalomsättning 
Nämndens personalomsättning 2020 uppgår till 5,8 %. Personalomsättningen har minskat 
jämfört med tidigare år. 2019 var personalomsättningen 11,0 %, 2018 16,0 % och 2017 12,2 %. 
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Budgetförutsättningar 
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv 
arbetsgivare begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med 3 140 tkr 
utöver tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2020 om förstärkt kommun-
bidrag med 1 000 tkr avseende nya uppdrag med förorenade områden och klimatanpassning. 
Då nämnden inte fått begärd kompensation innebar det att nämnden måste prioritera bort 
verksamheter som fullmäktige ålagt nämnden såväl som vissa myndighetsuppdrag. Nämnden 
har under året tillsatt ytterligare en chef på Miljötillsyn då denna avdelning har delats upp i två 
olika avdelningar samt en extra miljöinspektör för förorenade områden. 

Miljömål 
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 beslutat om miljömål som gäller 2018-2021 för 
samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Miljörapport 2020 är en sammanställ-
ning av förvaltningarnas, bolagens och nämndernas rapporter av hur det gått under år 2020 med 
Borås Stads gemensamma miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen 
av rapporteringen. Enligt rapporten bedöms åtta mål som ej uppnådda med nuvarande insatser 
för att uppnås 2021, varav sju mål är arbetet påbörjat men ytterligare insatser krävs för att uppnå 
målen till 2021 och ett mål med ingen eller otillräcklig utveckling där målet bedöms inte kunna 
uppnås till 2021. 

Borås Stads miljömål 2020 redovisas enligt nedanstående. 

1           7          9            av 17 miljömål

Miljötillsyn
Under året tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden som då fick prioritera trängseltillsyn. 
Miljötillsyn har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och livsmedelskontroll för att genom-
föra trängseltillsyn på restauranger och uteserveringar samt att genomföra myndighetssamverkan 
inom trängseltillsyn, tillsyn på alkohol samt rökfria miljöer. Stor andel tid har fått ägnas åt 
omvärldsbevakning och många coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet. Det 
har också varit en hel del oklarheter i tillsynens utförande från överordnande tillsynsvägledande 
myndigheter, vilket försvårat genomförandet. Tillsyn på äldre-, grupp- och vissa omsorgsboenden 
fick också prioriteras för att inventera situationen för riskgruppen äldre. På grund av covid-19 har 
därmed de planerade ordinarie tillsynsbesöken fått senareläggas eller ställas in.

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

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyg-
gande i Borås Stad. Resultat av granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen 
för Samhällsbyggnadsnämnden 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. 
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Nämnden har under året antagit reviderade regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys som identifierade 31 risker. En risk bedömdes till risknivå 
16 och har direkt åtgärd beskrivet för att hantera risken. Åtgärder har följts upp under året i 
Tertialrapporterna 1 och 2.  Planen för intern kontroll omfattade 19 kontrollmoment. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 11 februari 2021. Ett kontrollmoment har 
på grund av covid-19 inte kunnat genomföras fullt ut enligt plan. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Miljö- och konsumentnämnden, förtroen-
devalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

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 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 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. 

Miljö- och konsumentnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå ett av målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. De två uppdragen från Kommunfullmäktige har genomförts.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 4 993 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredo-
visningen. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. 
Stadsrevisionen noterar att underskottet beror på att Kommunfullmäktige har beslutat att inte 
ta ut en årligtillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol.  

Nämnden har under året antagit reviderade regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende 
verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kon-
troller utom ett kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört ett kontrollmoment på planerat 
sätt med hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. 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. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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