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Granskning av Borås Stads skogsförvaltning
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Cambium AB 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 säkerställa att
tillämplig arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter efterlevs.
När det gäller områdena styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på betydande 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-/klimat perspektiv. 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 riskanalys 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. 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 transparent strategisk styrning av skogsförvaltningen som beaktar skogens olika värden i ett långsiktigt perspektiv.
I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden emotses senast 2021-02-12.
Bill Johansson				
Ordförande första revisorsgruppen

Borås Stads Revisionskontor
Postadress 	
501 80 Borås

Besöksadress
Sturegatan 42

Webbplats
boras.se/revisionskontoret

E-Post
revisionskontoret@boras.se 	

Tel
033-35 71 56

