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Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2020

Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har ut-
förts 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 nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är upp-
nådda. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges in-
dikatorer är bristfällig.

Nämnden har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige, som inte har genomförts. Stadsrevisionen 
bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har 
genomförts.

Vi bedömer att Servicenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Fredrik Brandberg 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad
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Servicenämnden 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 har, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktiges budget, ett resultatkrav på 7 000 
tkr. I jämförelse med resultatkravet gör nämnden ett underskott på 3 938 tkr. Att lägga ett re-
sultatkrav på en utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då 
verksamheterna som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster.1 

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

Verksamhetens budgetram 

• Det operativa ekonomiska utfallet för år 2020 är positivt för samtliga avdelningar i för-
valtningen. De olika verksamheterna har historiskt sett visat ett överskott på cirka 1 % 
av omsättningen. 

• Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör knappt 25 % av förvalt-
ningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker 
på avdelningarna Fordon - Verkstad och Entreprenad.

• Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2020 ett ekonomiskt överskott på ca 0,5 % av om-
sättningen. 

1  SKR, Lena Langlet samt Helena Linde: ”Allmänt sett är ett fullmäktigebeslut om resultatkrav på verksamhet som utgör interna tjänster en 

fråga om intern styrning av egen regi-verksamhet. Beslutet som riktar sig till kommunens egen inre verksamhet. Självkostnadsprincipen har 

inget med den styrningen att göra. Svårigheten kan ju dock vara att lägga ett resultatkrav på en servicenämnd som finansieras genom interna 

intäkter, men det beror på vilka utgifter nämnden har.”, 2018-02-01. Se även revisionsrapporten Granskning av Beställar-utförarmodellen, 

2019



4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av 
kommunövergripande karaktär. Nämnden förutsätts bli reglerade i bokslutet för nedanstående 
kostnader som därmed undantas från det ackumulerade resultatet. 

• År 2020 har nämnden genomfört återbetalningar på 4 600 tkr som under året haft 
 direkt resultatpåverkan. Servicenämnden förutsätter att man får tillgodoräkna sig åter-
betalningen som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden, och slutar därmed 
på ett positivt resultat.

• Kemikaliehanteringen 
Resultatpåverkan som en följd av Kommunfullmäktiges uppdrag – Att införa ett ke-
mikaliehanteringssystem uppgår för år 2020 till 447 tkr. Förvaltningen räknar med att 
systemet ska vara i full drift från och med år 2022 och då ska debitering till respektive 
förvaltning/bolag påbörjas.

Investeringsbudget
Investeringar, årliga anslag, uppgår till 22 000 tkr, dock har 27 434 tkr använts. Investeringarna 
består främst av maskiner och fordon, där investeringsbudgeten är ett s.k. förslagsanslag på 
15 000 tkr. Den långsiktiga investeringsbudgeten uppgår till 23 319 tkr. Utöver detta har även 
investeringar genomförts gällande kontorsutrustning (utskriftsenheter och infoskärmar) samt 
IT-infrastruktur. De långsiktiga investeringarna består främst av ombyggnation av mekanisk 
verkstad (1 312 tkr) samt arbetsmiljöåtgärder (2 027 tkr), nybyggnation (1 003 tkr) och förbätt-
ringsåtgärder (2 906 tkr) på Pantängen. 

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

3    1   1    0 –  av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige 
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Andel närproducerade livsmedel, % 
Målvärdet 25 %, utfall 18,2 %. Under hösten har inköp av närproducerade livsmedel 
ökat något på serveringarna i Stadshuskvarteret som närmar sig målvärdet. Nämnden 
konstaterar att ju mer som köps in genom det centrala livsmedelsavtalet ju mer närpro-
ducerat blir det.

• Andel ekologiska livsmedel, % 
Målvärdet 50 %, utfall 30,7 %. Det sammanlagda utfallet för ekologiska och etiska 
livsmedel var 30,7 % under 2020, med högre utfall på serveringarna i Stadshuset (43,1 
%) jämfört med Pantängens serveringar (21,9 %). Båda serveringarna har påverkats av 
coronapandemin genom att många medarbetare arbetat hemifrån.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Målvärdet 4,5 %, utfall 6,4 %. Indikatorn har ökat jämfört med värdet år 2019 där 
nämnden ser att det är en koppling till coronapandemin. Nämnden uppger att man 
följer upp sjukfrånvaron dagligen som en del av krisledningsarbetet. Därutöver har man 
genomfört de sedvanliga analyserna på månadsbasis gällande korta och långa sjukfall 
samt satt in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möjligt. 
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• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag
Målvärdet 43 %, utfall 39,2 %. Indikatorn har minskat p.g.a. coronapandemin och att
medarbetare är försiktiga med aktiviteter som man kan söka friskvårdsbidrag för.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket fordras enligt Borås Stads 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Uppdraget har inte genomförts under året. 

0    1   0    0 – av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssys-
tem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive
förvaltning/bolag. Implementeringen av kemikaliesystemet pågår nu. Servicekontoret
var först ut och testade implementeringsprocessen. Kemikaliesamordnaren utbildar och
supporterar enligt fastställd plan.

Konsekvenser av coronaviruset  
Konsekvenser av coronaviruset har för Servicenämnden inneburit att man fått i uppdrag av 
den centrala krisledningsstaben att upprätta ett krisberedskapsförråd för bl.a. skyddsutrustning, 
desinfektionsmedel samt förbrukningsmaterial. Där tillhandahålls ett kontinuerligt tremånaders 
krisberedskapsförråd. Förvaltningen har i övrigt varit förskonade från konsekvenser och har inte 
uppskattat någon ekonomisk konsekvens alls.

Specifika bevakningsområden 
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

KomMa - entreprenader
KomMa är det försystem som Servicekontoret använder i sin dagliga verksamhet för att följa upp 
och debitera beställningar och avtal med andra förvaltningar och bolag. Systemet är däremot inte 
heltäckande och det finns därmed verksamheter inom förvaltningen där andra system används.

KomMa integreras in i Agresso varje månad med bokföringsfiler och faktureringsfiler. För att 
undvika felaktiga konteringar vid inläsning finns en automatisk kontokontroll som innebär att 
Servicekontoret läser in Borås Stads godkända konteringar i KomMa varje natt och därmed 
minimerar felkonteringar i filöverföringen.

Beställar-utförarmodellen
Servicekontorets funktioner och beredskapsförmåga är en viktig resurs för Borås Stads förvalt-
ningar och bolag vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Under våren 2020 fick 
Servicekontoret i uppdrag att starta ett krisberedskapsförråd för att säkra tremånaders tillgång 
på skyddsmaterial som används vid hanteringen av coronapandemin i Borås Stad. Uppdraget 
har ställt höga krav på förvaltningen, som skött mottagning, ompackning och leveranser av 
skyddsmaterial till alla förvaltningar. 
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Servicenämnden arbetar inom beställar-/utförarmodellen. Att arbeta i modellen innebär bland 
annat krav i att vara med och utveckla modellen. Att utvecklingen av modellen sker i samklang 
så att den stödjer de förmågor som Borås Stad har för att möta bland annat samhällsstörningar 
och extraordinära händelser är av vikt. Servicenämnden ser både i ett nulägesscenario samt i en 
framtid att det förmodligen kommer nya krav kopplat mot uppgiften som kräver ändamålsenliga 
lokaler anpassade för verksamheten.

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. 

Servicenämnden behövde enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete 
att ta fram kommungemensamma styrdokument genom att dokumentera gällande rutiner för 
de interna beställningarna. Servicenämnden behövde även stödja Kommunstyrelsens arbete med 
att tydliggöra hur prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts och tillgängliggöra denna 
dokumentation för beställarna i syfte att uppnå transparens.

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.

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. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 50 risker. Planen för intern kontroll omfattade fem kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 5 mars 2021. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. Bilagt till nämndens interna kontrollplan 
och uppföljning är ISO:s Internrevisionsprogram 2020. Den externa revisionen utfördes av RISE 
i oktober 2020. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 8 december 2020 med Servicenämnden, bevakningsansvariga förtro-
endevalda 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 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. 

Servicenämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är 
bristfällig. Nämnden har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige, som inte har genomförts. 
Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget 
inte har genomförts.

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

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott på 3 938 tkr. Nämnden har, i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut, ett resultatkrav på 7 000 tkr. Att lägga ett 
resultatkrav på en utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då 
verksamheterna som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster. 

År 2020 avviker från detta bl.a. genom att nämnden genomfört återbetalningar på 4 600 tkr till 
nämnderna under året, vilket haft direkt resultatpåverkan. Servicenämnden förutsätter att man 
får tillgodoräkna sig återbetalningen som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden, 
och slutar därmed på ett positivt resultat.

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 verksam-
hetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens 
plan för intern kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort 
en uppföljning av den interna kontrollen. 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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