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Revisionsberättelse för Tekniska nämnden år 2020

Vi har granskat Tekniska nämndens 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 nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Av Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är ett uppdrag inte genomfört.  

Stadsrevisionen bedömning av Borås Stads skogsförvaltning är att vissa delar inte är ändamål-
senliga. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
genomföra en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås 
Stads skogar. Tekniska nämnden behöver dessutom säkerställa en tillräcklig intern kontroll när 
det gäller förvaltningen av Borås Stads skog och följsamhet till lagen om offentlig upphandling.

Vi bedömer att Tekniska nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett identifierat 
utvecklingsområde. Den interna kontrollen när det gäller förvaltningen av Borås Stads skog behöver 
utvecklas. 

Vi tillstyrker att Tekniska nämnden 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 
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Tekniska nämnden 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 överskott på 5 659 tkr jämfört med budget. Ramen för Väghållning, 
skog, parker m.m. redovisar ett överskott på 4 094 tkr. Ramen för Persontransporter redovisar 
ett överskott på 1 565 tkr. Stadsrevisionen noterar att bufferten är upprättad i enlighet med 
instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

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

Verksamhetens budgetram 
Väghållning, skog, parker m.m. 

• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett överskott på 
Vinterväghållning på 7 535 tkr gentemot budget och beror på den milda hösten/vintern.  

• Ökade kostnader gentemot budget finns bl.a. inom gatubelysning där många felanmäl-
ningar rapporterats in under året. För att åtgärda många av felen har man behövt an-
vända mer avancerad utrustning på grund av att elanläggningarna var för gamla och 
 utslitna. Åtgärderna medför en negativ budgetavvikelse på 5 465 tkr. 

• Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i drift-
budgeten för sidoordnad verksamhet på 9 827 tkr. Överskottet har överförts till balans-
konto och kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års belägg-
ningsprogram.

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 förutsätts bli reglerade i bokslutet för nedanstående kostnader som därmed undantas 
från det ackumulerade resultatet. 

• 837 tkr avser dagvattentaxa till Borås Energi och Miljö 

• 366 tkr kostnader för Byggbonus 

• 284 tkr kostnader för kapitalkostnader 

• 74 tkr kostnader för Bullersanering 
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Persontransporter 
• Det positiva budgetöverskottet på 1 565 tkr beror på att färdtjänstresandet har minskat 

kraftigt (36 %) under året. Många dagverksamheter har under året varit stängda och 
många har undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har då kunnat användas till 
andra transporttjänster för Borås Stad: körningar för 1 440 matleveranser till personer 
i riskgrupp samt 2 260 egentester för anställda inom kommunen. Dessutom har färd-
tjänstresenärerna körts en och en för att kunna hålla avstånd i fordonen. 

Investeringsredovisning 
Investeringsbudgeten uppgår till 115 500 tkr enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Investe-
ringar för årliga anslag uppgår till 27 429 tkr och avser bl.a. beläggningsunderhåll, lekplatser/
mötesplatser samt mindre parkinvesteringar. Investeringar som löper över flera år uppgår till 
98 249 tkr och utgifterna för 2020 uppgår till 40 916 tkr och avser bl.a. gatu- och broarbeten, 
gång- och cykelvägar och promenadstråk längs Viskan. Nämnden har totalt 69 322 tkr att dis-
ponera till kommande år.  

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

2    0   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

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

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet om 7 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 10,2 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Förvaltningens arbete 
påverkades stort på grund av covid-19 vilket ledde till en ökad sjukfrånvaro till 10,2 % 
2020. Den relativt höga sjukfrånvaron var dock inte arbetsrelaterad utan berodde på att 
personalen tog ansvar och följde de restriktioner som var satta för att förhindra smitt-
spridningen i samhället genom att sjukskriva sig vid förkylningssymptom.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet om 43 % uppnås inte under året. Förvaltningens utfall 2020 hamnade på 
35,7%. Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Förvaltningen 
kan även se att möjligheten till fria bad har nyttjats i lägre utsträckning under 2020. På 
grund av covid-19 pandemin har många valt att vistas ute i naturen på sin fritid istället 
för att delta på friskvårdsaktiviteter inomhus vilket då innebär färre utlägg för frisk-
vårdsaktiviteter. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående:

0    0   1    0 –  av 1 nämndens indikatorer
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa 
är ett uppdrag inte genomfört. 

1    0   1     –  av 2 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam.  
Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med Clear Channel gäller till och med 
31 december 2023. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter denna tidpunkt. I nu 
gällande avtal står ”Reklamens innehåll får ej strida mot god svensk reklamsed eller mot 
svensk lag”.

Konsekvenser av coronaviruset  
Tekniska nämnden redogör att med anledning av coronaviruset har nämnden haft ökade kost-
nader som motsvarar 2 619 tkr. 

Persontransportavdelningen är den avdelning inom Tekniska nämndens verksamheter som 
ekonomiskt påverkats mest av covid-19. Färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenav-
gifterna men även minskade kostnader för taxifordonen. I mars minskade resandet markant 
men då ensamåkning infördes innebar det att större delen av fordonskapaciteten ändå nyttja-
des. En del utav överkapaciteten som fanns kunde, i samverkan med andra nämnder, nyttjas 
för andra transporttjänster för att bibehålla kvalitet och personal hos leverantören. Det som 
Persontransportavdelningen arbetat med under året har varit hemleverans av matkassar till per-
soner i riskgrupp samt transporter av egentester för medarbetare i Borås Stad. För samordning av 
egentester arbetar en person på heltid, och nio chaufförer har specialutbildats för denna arbets-
uppgift. Under sommarmånaderna nyttjades cirka hälften av fordonskapaciteten.

Bilpoolens intäkter har minskat markant genom minskad uthyrning då många möten, kurser 
och hembesök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. Bedömningen är att majoriteten 
av bilpoolens underskott på intäktssidan beror på covid-19.

Gatuavdelningen erhöll lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 2 800 tkr. Cirka 1 300 
tkr beror på minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria res-
tauranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

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. 
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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.

Skolskjuts
Budgeten för skolskjuts ligger inom Grundskolenämnden. Borås Stad tog under 2020 fram ett 
nytt regelverk för skolskjuts med tillhörande tillämpningsföreskrifter vilket har förtydligat vad 
som gäller för skolskjutsresor. Skolskjutsenheten använder en programvara som skapar ruttbe-
räkningar och därmed kan avståndsuppgifter mellan hem och skola säkerställas utan manuell 
handpåläggning. Diskussion med Grundskolenämnden pågår om att ha samma upplägg med 
beställare och utförare inom särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när an-
talet särskoleelever blir fler så hamnar den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens 
ram utan att Tekniska nämnden kan påverka det.

Beställar- och utförarmodellen  
Stadsrevisionen genomförde 2019 en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. 
Granskningen visade att beställar-utförarmodellen präglades av stora brister när det gällde framför 
allt styrning och uppsikt. Identifierade brister innebar att det fanns risk för att koncernnytto-
effekter inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordinär händelse och för bristande transpa-
rens mellan såväl Borås Stads nämnder/styrelser som gentemot externa aktörer. Det var enligt 
Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen ska fungera 
i praktiken och att man utformar en kommungemensam styrmodell med styrande dokument 
som bl.a. beskriver ansvar, roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. 

Tekniska nämnden behövde enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete 
genom att utforma riktlinjer för hur beställar-utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna 
och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. 
Kommunstyrelsen har meddelat att man utifrån granskningens 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. 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. 
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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.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i  Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostads-
byggande i Borås Stad och redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Samhälls-
byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

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

Nämnden har under året antagit revidering av regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys, som identifierade 16 risker. Planen för intern kontroll omfattade 
nio kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 
2021. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Tekniska nämndens presidium, 
bevak-ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och 
förvaltnings-ledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
full mäktiges 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. 



8

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Tekniska nämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett 
av två uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning 
anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 5 695 tkr.  
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

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-
trollmoment. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen bedömning av Borås Stads skogsförvaltning är att vissa delar inte är ändamåls-
enlig. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
genomföra en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås 
Stads skogar. Tekniska nämnden behöver dessutom säkerställa en tillräcklig intern kontroll när 
det gäller förvaltningen av Borås Stads skog och följsamhet till lagen om offentlig upphandling. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget framhålla att Borås Stad har en, sett till landets kommuner, 
nästan unik resurs genom sitt stora skogsinnehav. Skogens värde går att definiera ur många olika 
perspektiv. Detta betonar i Stadsrevisionens mening vikten av en medveten, aktiv och transpa-
rent strategisk styrning av skogsförvaltningen som beaktar skogens olika värden i ett långsiktigt 
perspektiv.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig 
med ett identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen när det gäller förvaltningen av 
Borås Stads skog behöver utvecklas. 



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56  E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen


