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Granskningsrapport för år 2020

Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lek-
mannarevisorer i Borås Stadshus AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i vår granskning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren och Borås Energi och Miljö 
AB kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med 
dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Vi bedömer att Borås Stadshus AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 2020. 

BORÅS 2021-03-10

Nils-Gunnar Blanc  Ingwer Kliche

Till årsstämman i Borås Stadshus AB
 Organisationsnummer 556547-5646
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Till styrelsen för Borås Stadshus AB 

Granskningsredogörelse för år 2020
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås Stad har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och 
upprättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och 
utgör en rapportering av väsentliga iakttagelser, avvikelserapportering och bedömningar avse-
ende den genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den gransk-
ningsrapport som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas 
bolagets årsredovisning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en 
samlad bedömning av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade 
granskningar som berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
Borås Stadshus AB - Moderbolaget

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt bolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB (inkl. dot-
terbolag), BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB är dotterbolag 
till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda.

Processen för utveckling av ägastyrningen har fortsatt under 2020. Styrelsen i Borås Stadshus 
AB har som en del i detta haft fem arbetsmöten under året utöver ordinarie styrelsemöten. 
Regelbundna möten har även genomförts i Stadsledningskansliets bolagsgrupp under året. 

Borås Stadshus AB har under 2020 arbetat med att utveckla den interna kontrollen i Borås Stads 
bolag. Bland annat har en utbildning om intern kontroll riktad till samtliga bolag genomförts 
under året. Bolaget har även utvecklat arbetet med stöd och vägledning till bolagen när det gäller 
intern kontroll. 

Borås Stadshus AB har under året arbetat med arbetsmiljöutredning och rekrytering av tf. VD 
och ny VD i Borås Energi och Miljö AB. Arbetet har skett på begäran av styrelsen i Borås Energi 
och Miljö AB.

Borås Elnät AB
I september 2019 erhöll Borås Elnät AB Energimarknadsinspektionens beslut om sänkta in-
täktsramar. Intäktsramarna regleras i fyraårsperioder och beslutet som kommit gäller perioden 
2020–2023. Ramen bolaget fick var 712 mnkr. Det innebär att ramen hamnade betydligt under 
tidigare nivå (2016–2019 låg intäktsramen på 845 mnkr). Den sänkta intäktsramen kommer 
påverka bolaget i hög grad i och med sänkta intäkter för eldistribution. I branschen har en stor 
fråga varit i vilken omfattning eldistributörer får föra över outnyttjat intäktsutrymme till den nya 
perioden. Under 2020 har Borås Elnät AB fått besked från branschorganisationen och berörda 
departement om att de får föra över c:a 57 mnkr från perioden 2016–2019 till den nya reglerings-
perioden. Detta mildrar effekterna för bolaget i viss utsträckning. Avseende perioden 2012–2015 
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är det fortsatt oklart om bolaget kan föra över något intäktsutrymme till innevarande period. 
Bolaget har överklagat den beslutade intäktsramen till förvaltningsrätten genom en grupptalan. 
Ingen dom i målet har kommit under 2020.

Borås Elnät AB:s projekt 2031 som avser en expandering av elnätet och nedläggning av en ny 
130 kV-kabel runt Borås har fortsatt bedrivits under året. 

Borås Energi och Miljö AB

Ordföranden i Borås Energi och Miljö ABs styrelse avgick i februari 2020 efter att han tidigare 
tagit en timeout från styrelsens arbete. En ny ordförande i styrelsen utsågs av Kommunfullmäktige 
under våren. Ordförande valde att avgå från sitt uppdrag i september 2020. En ny ordförande 
utsågs av Kommunfullmäktige i oktober 2020. 

Borås Energi och Miljö AB har under året haft en tf. VD fram till april och en ordinarie VD från 
april till september. Under slutet av september har bolaget haft en tjf. VD och en tf. VD under 
första veckan i oktober. Från och med 5 oktober hade bolaget en annan tf. VD. En ny VD har 
rekryterats i slutet av 2020. Den nya VD:n tillträdde sin tjänst i januari 2021.

Sammantaget har Borås Energi och Miljö AB under året haft tre olika styrelseordföranden, en 
ordinarie VD och två olika tjf. eller tf. VD. Bolaget har därutöver rekryterat en ny VD som 
tillträder i januari 2021. Lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö AB har särskilt bevakat 
styrelsens arbete i samband med entledigande av VD. Detta redogörs för i granskningsredogö-
relsen för Borås Energi och Miljö AB.

Det kvarstår arbete för Borås Energi och Miljö AB med att slutföra projekt EMC. Projektet har 
under året varit inne i fas 3 som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie organi-
sation. Bolaget har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Det som 
återstår är slutbesiktningen av rötningsanläggningen. 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. 

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2019 bedrivit arbete avseende Borås framtida dricksvatten-
försörjning. Arbetet har pågått även under 2020. I oktober 2020 fattade Kommunfullmäktige 
inriktningsbeslut om framtida dricksvattenförsörjning. Bolaget gavs då bl.a. i uppdrag att ge-
nomföra detaljstudier av sjön Tolken som framtida dricksvattentäkt.  

Bolagets projekt om hushållsnära flerfacksinsamling har pågått under året. Lekmannarevisorerna 
har särskilt bevakat projektet. Detta redogörs för under specifika bevakningsområden.   

Konkurrensverket har under året genomfört tillsyn av Borås Energi och Miljö AB enligt lagen 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Bolaget har för avsikt att redovisa enligt 
lagen fr.o.m. räkenskapsåret 2020 och har arbetat med att förbättra särredovisningen under året. 

Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB har under året haft 197 000 betalande entrébesökare vilket motsvarar 92,5 % 
av förra årets siffra. Detta trots coronapandemin. Kommunfullmäktige har under hösten beslutat 
att Borås camping (Saltemad) fortsatt ska drivas av bolaget. Borås Djurpark AB konstaterar att 
det finns behov av investeringar på grund av eftersatt underhåll i campingen. Campingen har, 
precis som hela resebranschen, påverkats hårt av coronapandemin med färre gästnätter som följd.  
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Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB har under året fortsatt arbetet med en ny prisstruktur. Under året 
har bolaget satt upp 84 nya digitala parkeringsautomater i staden. Bolaget konstaterar att Borås 
Stad saknar en helhetsprocess för parkeringsköp. Borås Stad har börjat med parkeringsköp i city. 
En ny parkeringsstrategi är under framtagande. Coronapandemin har påverkat bolaget. Bolaget 
har tappat cirka 18 % av parkeringsintäkterna till följd av pandemin.

IBAB-koncernen

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har under året bedrivit arbetet med projekt Borås Event. 
Arbetet har handlat om att ersätta Rotundan vid Borås Djurpark med en ny byggnad som är 
avsedd för barn- och familjeaktiviteter. Byggnaden invigdes 10 december 2020 och en extern 
hyresgäst har öppnat sin verksamhet. Projektet har hållit planerad tidsplan och budget.  

Dotterbolaget Eolus 6 AB har under året beviljat hyresreduktion för sina hyresgäster med an-
ledning av coronapandemin. Bolaget har under året gett hyresreduktion till Akademiplatsen AB 
för hyra av kongresshuset för perioden april-juni. Hyresreduktionen var om ca 2,3 mnkr. Eolus 
6 AB har fått statligt stöd för hyresreduktionen om ca 1,2 mnkr. 

Dotterbolaget Kv. Strömsdal 3 AB har under året inlett ett arbete om hur anläggningarna vid 
bussgaraget behöver utvecklas och genomfört flera hyresgästanpassningar. Kv. Strömsdal 3 ABs 
bedömning är att större investeringar behöver göras i framtiden för att fastigheten ska motsvara 
kundernas behov.

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB har sedan 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att koordinera/samordna 
Borås Stads 400-års jubileum 2021. Arbetet har pågått även under 2020 och bolaget har under 
året fått budgetförutsättningarna för firandet klargjort. 

Under 2020 har bolaget för fjärde gången arrangerat street art - festivalen No Limit. Bolaget har 
under 2020 även arbetat tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att planera 
för arrangemanget SM-veckan vinter 2021. Under slutet av 2020 beslutade Riksidrottsförbundet 
och Sveriges Television i samråd med Borås Stad att ställa in SM-veckan vinter 2021 med an-
ledning av den rådande pandemin. Bolagets uppgift i ägardirektivet om att marknadsföra Borås 
och arbeta med större arrangemang har varit svårt att genomföra under året på grund av den 
rådande pandemin.

Akademiplatsen AB

Akademiplatsen AB hyr Kongresshuset av det kommunala bolaget Eolus 6 AB till marknads-
mässig hyra. Bolaget skall också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som 
skall sköta husets dagliga drift. Bolaget har till följd av coronapandemin erhållit 50 % hyresrabatt 
för perioden april-juni för både Borås Kongress och Textile Fashion Center. Driftsoperatören av 
Borås Kongress har anpassat verksamheten efter rådande restriktioner. Operatören har under 
stora delar av året haft det svårt på grund av coronapandemin

Inkubatorn i Borås AB

Inkubatorn i Borås AB har under 2020 arbetat med 32 bolag i olika faser. Bolagets ägardirektiv 
har uppdaterats under året med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den 
textila sektorn i Sverige och Europa. Under året har Vinnova beslutat om att öka finansieringen 
till Inkubatorn. Coronapandemin har påverkat bolaget till viss del. Inkubatorkunder har under 
året fått reducerade inkubatoravgifter samt hyresavgifter under hela året, externa hyresgäster har 
fått reducering en del av året.
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Ekonomi
Moderbolaget Borås Stadshus AB:s ekonomiska resultat för 2020 är ett underskott om ca 3,0 
mnkr (budget underskott ca 2,4 mnkr) efter finansiella poster. Kommunfullmäktige har för året 
fastställt ett finansiellt mål för bolaget som innebär en soliditet om minst 50 %. Bolaget redovisar 
en soliditet om 63,3 % för 2020. Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges finansiella mål. 

Stadshuskoncernens resultat för 2020 är ca 80 mnkr (budget 2020 62,7 mnkr) efter finansiella 
poster. Koncernens resultat 2020 har negativa avvikelser inom Borås Energi och Miljö AB och 
Borås Djurpark AB. Koncernens resultat var föregående år 13,7 mnkr efter finansiella poster. 
Årets resultat är ca 66 mnkr bättre än föregående år då resultatet bl.a. påverkades av nedskriv-
ningar i Borås Elnät AB och Borås kommuns Parkerings AB. Under 2020 har soliditeten för 
koncernen ökat till 11,5 %.

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 för de kommunala bo-
lagen fastställt bl.a. resultat-/avkastningskrav, utdelningskrav och finansiella mål för bola-
gen i Stadshuskoncernen. För 2020 redovisar bolagen måluppfyllelse/utfall i förhållande till 
Kommunfullmäktiges krav och mål enligt nedanstående. 

Kommunfullmäktiges krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål  – 
Stadshuskoncernen 2020 

BOLAG Resultat jämfört med 
budget 2020

Avkastnings-/
Resultatkrav

Finansiellt mål Utdelningskrav

Borås Stadshus AB - 
moderbolaget

Når inte budget 2020 Inget satt Uppnår Inget satt

Borås Energi och 
Miljö AB

Når inte budget 2020 Uppnår inte Uppnår inte Uppnår

Borås Elnät AB
Når eller överträffar  

budget 2020
Uppnår Uppnår Uppnår

Borås Djurpark AB Når inte budget 2020 Uppnår inte Inget satt Inget satt

IBAB-Koncernen
Når eller överträffar  

budget 2020
Uppnår Uppnår Uppnår

Borås kommuns 
Parkerings AB

Når eller överträffar  
budget 2020

Uppnår Inget satt Uppnår

BoråsBorås  
TME AB

Når eller överträffar  
budget 2020

Uppnår Inget satt Inget satt

Akademiplatsen AB
Når eller överträffar  

budget 2020
Uppnår Inget satt Inget satt

Inkubatorn i Borås 
AB

Når eller överträffar  
budget 2020

Uppnår inte Inget satt Inget satt

Antal ej uppnådda 3 av 9 3 av 8 1 av 4 0 av 4
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Sammantaget har Stadshuskoncernen under 2020 inte uppnått sju av Kommunfullmäktiges 25 
olika budgetmål, resultat/-avkastningskrav, finansiella mål och utdelningskrav, vilket motsvarar 
ca 28 %.  Samma måluppfyllelse var under 2019 att 15 av 24 mål, krav m.m. inte var uppnådda, 
vilket motsvarade ca 62 %. Lekmannarevisorerna kan konstatera att måluppfyllelsen i dessa 
avseenden förbättrats med 34 procentenheter under 2020 jämfört med föregående år. 

Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 42 mnkr, från 
Borås Energi och Miljö AB med 10 mnkr, från Borås kommuns Parkerings AB med 7,3 mnkr 
och från Industribyggnader i Borås AB med 8 mnkr. Av den totala summan på 67,3 mnkr har 1,9 
mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget, 18 mnkr har lämnats i koncernbidrag till 
BoråsBorås TME AB, 17,1 mnkr har lämnats till Borås Djurpark AB, 27,7 mnkr har lämnats till 
Akademiplatsen AB samt 2,6 mnkr har lämnats till Inkubatorn i Borås AB. Kommunfullmäktige 
har godkänt koncernbidragen.

För att stärka Borås kommuns Parkerings AB:s egna kapital för framtida investeringar har bolaget 
fått ett aktieägartillskott om 2,5 mnkr. 

Den pågående pandemin har påverkat koncernens bolag i olika omfattning. På koncernnivå har 
påverkan inte varit så stor som befarades i början av året. Vilka effekter som pandemin får på 
kort och lång sikt framöver är svårt att prognosticera. 

Borås Stadshus AB konstaterar i årsredovisningen att den finansiella situationen i koncernen är 
ansträngd och att koncernen har stora utmaningar att hantera. En stor del av utmaningarna beror 
på fortsatt stora investeringsbehov. Under 2018 tillkom ny verksamhet med strukturella under-
skott vilket påverkar den finansiella situationen. Störst påverkan har Borås Energi och Miljö AB:s 
genomförda EMC-investering, och det är av yttersta vikt för såväl Stadshuskoncernen som för 
Borås Stad att bolaget lyckas med implementeringen av EMC och att framtida driftresultat kan 
säkras. Därtill påverkas Borås Elnät AB framöver av sänkta intäktsramar för elnätsverksamheten 
och högre finansiella kostnader till följd av stora investeringar. 

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll.    

Styrelsen i Borås Stadshus AB har genomfört ett riskanalysarbete som ligger till grund för planen 
för intern kontroll 2020. Riskanalysen identifierade 14 risker. Planen för intern kontroll fokuserade 
på risker på koncernnivå och omfattade fem kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment kommer 
att avrapporteras till styrelsen den 22 mars 2021. Styrelsen har 28 september 2020 fattat beslut 
om regler och anvisningar för intern kontroll. 

Lekmannarevisorerna i Borås Stadshus ABs dotterbolag har bedömt den interna kontrollen i 
respektive bolag 2020 i enlighet med nedanstående. Bedömningarna specificeras i gransknings-
redogörelse för respektive bolag. 
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Borås Energi och Miljö AB Inte tillräcklig

Borås Elnät AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås Djurpark AB Tillräcklig med utvecklingsområden

IBAB-Koncernen Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås kommuns Parkerings AB Tillräcklig

BoråsBorås TME AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Akademiplatsen AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Inkubatorn i Borås AB Inte helt tillräcklig

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorerna har under 2020 särskilt bevakat följande områden; koncernutveckling/
ägarstyrning, projekt EMC, koncernens finansieringsmöjligheter och Projekt - Nytt insamlings-
system för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

Projekt - Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpack-
ningar och tidningar. 
Borås Stadshus AB ansvarar enligt det gemensamma ägardirektivet bl.a. för ägarstyrningen av 
bolagen i koncernen. Detta sker med utgångspunkt i bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges 
budget, Kommunfullmäktige beslutade särskilda direktiv och uppdrag och beslut fattade av 
Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige.1

Borås Energi och Miljö ABs projekt om hushållsnära flerfacksinsamling har pågått under året. Vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 fattades beslut rörande nytt insamlingssys-
tem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. Borås Energi 
och Miljö AB godkändes att i enlighet med bolagets förslag införa ett nytt insamlingssystem till 
en investeringskostnad på 144,4 mnkr. Kommunfullmäktige godkände även ett tilläggsyrkande 
som angav att ställningstagandet bygger på att avtal tecknas med s.k.

TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö för merkostna-
derna i enlighet med förordningens intentioner. Tilläggsyrkandet återgavs dock inte i protokol-
let från Kommunfullmäktiges sammanträde. Styrelsen i Borås Stadshus AB informerades om 
Kommunfullmäktiges beslut vid styrelsemötet 18 maj 2020. Kommunfullmäktige fattade 27 
augusti 2020 beslut om justering pro forma av den aktuella paragrafen som kompletterades med 
det godkända tilläggsyrkandet. 

Efter Kommunfullmäktiges beslut 19 mars 2020 påbörjade Borås Energi och Miljö AB inves-
teringsprojektet. I maj 2020 sköt regeringen upp den tilltänkta förordningen om finansiering 
av insamling av förpackningsmaterial och godkännande av tillståndspliktiga insamlingssystem 
(TIS). I och med detta förändrades finansieringsförutsättningarna för insamlingssystemet. I stället 
för att Borås Energi och Miljö AB skulle få viss ersättning från TIS måste nu finansieringen till 
fullo tas ut via återvinningstaxan. Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB fattade 16 juni 2020 
beslut om att projektet skulle fortsätta men att ägaren skulle informeras om de nya förutsätt-
ningarna. 11 augusti 2020 fick bolagen information om att Kommunfullmäktige skulle justera 
protokollet från mars om att en ersättning från TIS skulle vara en förutsättning för att få starta 
investeringsprojektet. När Borås Energi och Miljö AB fick vetskap om detta pausades projektet. 

Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB fattade 29 oktober ett nytt beslut om att rekommendera 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att genomföra projektet. Kommunfullmäktige be-
slutade i december 2020 om att godkänna bolagets förslag till en investeringskostnad om 149,4 

1 Borås Stad; Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, 2020-03-19: punkt 4.3
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mnkr. Det nya insamlingssystemet förväntas introduceras under våren 2021. Införandet kommer 
ta ca 2,5–3 år att genomföra. 

Lekmannarevisorernas bedömning
Lekmannarevisorerna kan genom iakttagelserna ovan konstatera att investeringen påbörjats i strid 
med Kommunfullmäktiges intentioner. Genom bristfällig protokollföring har Borås Energi och 
Miljö AB och Borås Stadshus AB inte fått tillräcklig information om Kommunfullmäktiges beslut. 
I Borås Stadshus AB:s styrelse finns elva ledamöter och elva ersättare som också är ledamöter i 
Kommunfullmäktige. Förhållandena innebär att någon av dessa ledamöter haft möjlighet att 
kompensera för de brister som konstaterats i protokollet i samband med att styrelsen informerades 
om Kommunfullmäktiges beslut 18 maj 2020. 

Enligt SKR:s Principer för styrning – kommun- och regionägda bolag är en aktiv och innehålls-
rik dialog mellan kommunen och bolagen avgörande för god styrning. Ägaren och bolaget bör 
i synnerhet samråda i frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
på lång och kort sikt. Därutöver ska ordföranden enligt principerna upprätthålla kontakt och 
dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen ska känna till ägarnas synpunkter i fråga om 
bolagets övergripande mål och strategi och andra viktigare frågor.2

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren och Borås Energi och Miljö 
AB kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med 
dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts någon fördjupad granskning riktad mot bolaget under året. 

Föregående års granskning 
Lekmannarevisorerna har inga kvarstående iakttagelser från föregående års granskning.

BEDÖMNING
Borås Stadshus AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som anges 
i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår det finansiella mål som fastställts av Kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren och Borås Energi och Miljö 
AB kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med 
dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Bedömningen är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Andreas Ekelund    
Lekmannarevisorns biträde

2 Sveriges kommuner och regioner: Principer för styrning – kommun- och regionägda bolag 2020 s 9,11,25 m.fl. 
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