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Revisionsrapport - granskning av Borås Stads 

delårsrapport januari - augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar på granskningen av 

delårsrapporten januari-augusti 2019 till Revisionskontoret.              

               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport för perioden januari-

augusti 2019. Stadsrevisionen bedömer att den av Kommunstyrelsen upprättade 

delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet 

för kommunal redovisningsrekommendationer avseende innehåll och 

utformning. Man bedömer att två av de tre långsiktiga/översiktliga finansiella 

målen troligen inte kommer att uppnås under 2019. Det tredje målet gällande 

soliditet redovisas inte i delårsrapporten. 

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten 

i november månad, vilket medför att tiden för att vidta åtgärder före årets slut 

blir mycket kort. Stadsrevisionen bedömer mot denna bakgrund att perioden 

för delårsrapporten och dess behandling under november månad i Kommun-

fullmäktige ligger för sent för att kunna utgöra ett underlag för styrning. 

Svar på rapporten 

Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som lämnats i granskningen av 

delårsrapporten. 

De långsiktiga finansiella målen kommer inte att uppnås under 2019, även om 

staden kommer att nå de uppsatta målen avseende resultat och självfinansiering 

som satts för budgetåret. Nya finansiella mål för hela kommunkoncernen håller 

på att beredas, men har ännu inte behandlats politiskt. De finansiella målen är 

ännu viktigare kommande år när alla Sveriges kommuner står inför ekonomiska 

och verksamhetsmässiga utmaningar. 

Beredningstiden för framtagandet av delårsrapporten gör det svårt att hinna 

med behandling av delårsrapporten per sista augusti före november månads 

utgång i Kommunfullmäktige. Enligt lagen kan man välja en kortare period, 

som kortast 6 månader januari-juni, och då har man bättre möjlighet att vidta 

åtgärder men samtidigt en kortare tid att bedöma. Noteras bör att 
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Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige även har en tertialrapport för 

perioden januari-april som kan initiera styråtgärder utifrån upprättad prognos 

för helåret. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport granskning av delårsrapport 2019-08 

2. Missiv delårsbokslut 2019   

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret Borås Stad, revisionskontoret@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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