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1 Inledning
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med 
de mål som Kommunfullmäktige beslutat.  

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovis-
ningssed?

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansie-
ring och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhål-
lande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

❍ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

❍ Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade mål,
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

Granskningen omfattar samtliga nämnder, Kommunstyrelsen och kommunkoncernen Borås 
Stad. 

1.2 Avgränsningar
I och med den nya lagstiftningen och de nya rekommendationerna från Rådet för kommunal re-
dovisning (RKR) har Stadsrevisionen granskat årsredovisningen utifrån de nya förutsättningarna. 

Tre av rekommendationerna (R2, R14 och R15) från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
gavs ut i slutet av 2019. Dessa tre kommer att gälla från och med räkenskapsåret 2020 och är inte 
bindande men tidigare tillämpning uppmuntras. 

1.3 Revisionskriterier

Revisionskriterier är:

• Kommunallagen (2017:725)

• Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

• God redovisningssed (Bokföringsnämnden, BFN)

• International Accounting Standards (IAS)
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

1.5 Metoder  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av 
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen inne-
fattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt 
att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts 
med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver innehåller granskningen en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
genomförs med kontrollmålsmetodik enligt ett upphandlat granskningsprogram som Borås Stads 
revisionskontor tillsammans med andra revisionskontor i landet använder.

Stickprov av nämndernas specifikationer samt från resultaträkningens konton har genomförts. 

1.6 Projektorganisation
Ansvarig för projektet: Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Lars 
Magnusson och Stefan Sjöblom. Projektet genomförs i samarbete med konsult som har granskat 
pensionsredovisning samt exploateringsredovisning.
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2 Granskningsresultat
2.1 Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Pensionsredovisning (bilaga 1)

• Exploateringsredovisning (bilaga 2)

• Sammanställda räkenskaper

• Kassaflödesanalys

• Investeringsredovisning 

2.2 Förvaltningsberättelse
Innehållet i förvaltningsberättelsen regleras i 11 kap. LKBR. Det ska tydligt framgå vilket sam-
manhållet avsnitt av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen 
ska presenteras före men i omedelbar anslutning till resultaträkning, balansräkning och kassa-
flödesanalys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

• Översikt över verksamhetens utveckling

• Den kommunala koncernen

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

• Väsentliga personalförhållanden

• Förväntad utveckling

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i rekommendationen, upplysningar om den 
kommunala koncernen och kommunen. Utvecklingen redovisas genom att aktuellt år jämförs 
med tidigare år. Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan 
föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska 
härledas till de verksamheter som orsakat förändringarna. Den nya LKBR och RKR R15 betonar 
att i första hand skall text, siffror och analyser utgå från den kommunala koncernen och därefter 
kommunen.

I kommunallagen, gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för 
”god ekonomisk hushållning”. Enligt 11 kap 8 § LKBR ska förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § 
första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Gällande verksamheten ska 
anges vilka mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning medan det för 
ekonomin ska anges finansiella mål.
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Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisning har en skrivning 
om god ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning.1 

Styrdokumentet Riktlinjer för Finansverksamheten har en skrivning om god ekonomisk hus-
hållning:2 

Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god 
ekonomisk hushållning genom att:

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget 

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto 

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshante-
ring, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Gällande strukturen av förvaltningsberättelsen konstaterar Stadsrevisionen att den följer RKR 
R15, däremot finns en del gällande innehållet under varje rubrik som bör struktureras på annat 
sätt. Detta rör främst de delkapitel som avhandlas nedan.

Översikt över verksamhetens utveckling

Det finns två tabeller med nyckeltal; en för koncernen och en med nyckeltal för kommunen. Det 
saknas en närmare analys av tabellen gällande nyckeltal i kommunen.

Den kommunala koncernen

En beskrivning av den kommunala koncernen görs i ett eget avsnitt utifrån ett organisations-
schema, vilket Stadsrevisionen bedömer ge en adekvat bild av Borås Stads totala åtaganden. 
Stadsrevisionen noterar att avsnittet saknar en närmare analys över verksamhetens utveckling.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Avsnittet innehåller en finansiell analys av kommunens ekonomiska ställning. En redogörelse 
finns för kommunens totala pensionsförpliktelser och hanteringen av dessa, vilket är i enlighet 
med RKR R15.

Stadsrevisionen noterar att de stora investeringar som finns i koncernen (främst gällande kon-
cernföretagen BEMAB och Borås Elnät) inte berörs i avsnittet. I avsnittet om koncernföretagens 
resultat och verksamhet skriver man att BEMAB:s framtida resultatutveckling ses som en poten-
tiell risk. Stadsrevisionen noterar att avsnittet saknar utvecklande resonemang om vad riskerna 
innebär i kort- och långsiktig horisont för kommunkoncernen. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Avsnittet inleds med en relativt omfattande, beskrivning av några förvaltningars verksamhet. 

Mål och uppdrag, utifrån ”Borås 2025 – Strategiska målområden” beskrivs och följs upp endast 
avseende de kommunala nämnderna. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen ligger på endast 
35 %.

1 Årsredovisning 2019, sid 52
2 Fastställd av Kommunfullmäktige 2019-06-19
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När det gäller koncernföretagen skriver man i årsredovisningen att ”Bolagen ska genom sitt arbete 
medverka till utvecklingen av Borås Stad och som stöder visionen”. Stadsrevisionen noterar att inga 
mål ställts gällande de kommunala koncernföretagen. 

Enligt RKR R15 ska avsnittet innehålla mer principiell beskrivning av hur målen fastställts, hur 
budget tas, hur uppföljning går till och hur den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen 
noterar att den beskrivna informationen saknas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning handlar om att formulera mål för ekonomi och verksamhet och att 
följa upp dessa. Enligt RKR R15 borde skrivningen om mål och uppdrag placerats vid det här 
avsnittet. Beslutade mål för verksamheterna i enlighet med Budget och Vision 2025 finns och 
ingår i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte uppfyller det som följer av 
11 kap. 8 och 12 §§ LKBR, där det framgår att ”förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvär-
dering av om mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 
6§ första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts”. I årsredovisningen finns 
ingen liknande koppling till god ekonomisk hushållning gällande verksamhetsmål och uppdrag.

Stadsrevisionen noterar att samma tabell för koncernen som i avsnittet ”Översikt över verksam-
hetens utveckling” förekommer igen under detta avsnitt, dock med lite mer analys av nyckeltalen. 

Budgetavvikelser för kommunen anges och kommenteras enligt anvisning i RKR R15.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt 
den ekonomiska redovisningen av verksamheten är till stora delar upprättad i enlighet med RKR 
R15. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen 
av koncernen samt Borås Stads verksamheter, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av 
väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt. De delar som saknas 
är att koncernperspektivet ska framgå i första hand och kommunens utveckling i andra hand. 
Därutöver behöver förvaltningsberättelsen arbetas igenom och omstruktureras inför årsredovis-
ning 2020, för att bättre följa RKR R15. Eftersom RKR R15 inte gäller fullt ut förrän år 2020 
är detta en rekommendation som Stadsrevisionen vill vidarebefordra till nästa års boksluts- och 
årsredovisningsarbete.

2.2.1 Bokslutsprocessen
Revisorerna verkar för helhetssyn i ansvarsprövningen av hela den kommunala verksamheten 
genom en samordnad process/tidplan. Det innebär att Kommunfullmäktige tidsmässigt planerar 
fullmäktigesammanträden och stämmotidpunkter (motsvarande) så att reellt utrymme ges till 
ansvarsprövning i alla led. Detta ställer även krav på en samordnad tidplan för när årsredovis-
ningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter ska vara upprättade.3 

Årets bokslutsarbete och avlämning av Borås Stads årsredovisning har avstämts och fortlöpt 
enligt lämnad tidplan från ansvariga tjänstemän. 

3 God Revisionssed i kommunal verksamhet, SKR, 2018
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2.2.2 Måluppföljning
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla 
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras 
i delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2019 innefattar 
Vision 2025 och strategiska målområden. I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen 
kopplat indikatorer med målvärden till målområdena. Budget och redovisning av mål ska han-
teras inom styr- och ledningssystemet. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts 
och följts i enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen 
i Borås Stads årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att fram-
ställningen i huvudsak är deskriptiv. 

Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och 
helt genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt 
genomförda inte kan bedömas med revisionell säkerhet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer 
enligt nedan:

3 14 9 0 av 26 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 17 av 26 
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 65 %. 

Indikatorer markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 
Målvärdet har inte ändrats från 17 personer år 2017 till 17 personer år 2019, målet är 
13 personer. Värdet på indikatorn, personer som en hemtjänsttagare möter, har tidigare 
visat utfall för endast egen regin. Nu visas utfallet för hela Borås Stads verksamhet, dvs. 
både egen regi och privata utförare. Värdena har ändrats retroaktivt fr.o.m. 2017 för att 
bli jämförbara.

• Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
Målvärdet är 97 % och utfall för år 2019 är 81 %. I genomsnitt fick de barn som inte 
fick plats vänta i 15 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på 
önskat datum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så ef-
fektiv som möjligt.

• Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet  
betygsätter hur det är att driva företag i sin kommun 
Målet är att Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när närings-
livet betygssätter avser kommuner med fler än femtio tusen invånare och målvärdet är 
inte uppnått. Stadsrevisionen noterar att inga förklaringar till varför målet uppnås anges 
i årsredovisningen. 
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Indikatorer (som är delvis genomförda, gulmarkerade) med försämrat utfall under åren 2017 
till 2019: 

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten, % 
Målvärdet har försämrats från 82 procent år 2017 till 81 procent år 2019. En god 
schema läggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper 
knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. En hemtjänst-
grupp har börjat med ”tvillingschema”, vilket innebär att två medarbetare går omlott 
med varandra. Att minska frånvaro och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan 
viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet.

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % 
Målvärdet har försämrats från 92 procent år 2017 till 87 procent år 2019. Orsaker till  
låg måluppfyllelse uppges vara brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, 
samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. Kontinuitet i 
ledning och personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabi-
litet i bemötande, goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för 
förbättrat förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare in-
satser för att förbättra arbetet kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning 
av pedagoger i normkritik och förebyggande av extremism.

• Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
Utfallet på målvärdet har försämrats från 93 procent år 2017 till 91 procent år 2019, 
målvärde 93 procent. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever, från en redan 
hög nivå, som avslutar sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbätt-
ra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden 
Borås 2016-2021. Exempel på genomförda aktiviteter är betygsanalyser på verksamhets-
nivå i syfte att säkra en rättssäker bedömning samt kvalitetshöjande insatser kopplade 
både till de skol- och arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen.

Orsakerna till att målvärdena inte nås samt åtgärder som genomförts under året för att uppnå 
målen analyseras endast i viss utsträckning i årsredovisningen. Stadsrevisionen konstaterar att 
måluppfyllelsen när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig.

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2019 fått 37 uppdrag från Kommunfullmäktige 
i dess budgetbeslut. När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2019, vilket 
innebär att tidigare uppdrag inte tas med. Årsredovisningen redovisar uppdragens grad av ge-
nomförande enligt nedan:

1 12 24 0 av 37 uppdrag

Av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och  kommunala 
koncernföretag 2019 har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 35 %. Kommunstyrelsen står för 
sammantaget nio av de inte genomförda uppdragen. 

Uppdrag markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:

• Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram.

Stadsrevisionen noterar att det inte uppges någon förklaring till varför uppdraget inte genomförts 
under året. 
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Stadsrevisionen konstaterar att genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag har förbättrats 
något jämfört med föregående år. Genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms 
fortfarande vara ett förbättringsområde. 

2.2.3 Avstämning av balanskravet 
Stadsrevisionen noterar att den presenterade balanskravsutredningen följer 11 kap 10 § LKBR 
samt RKR R15 när det gäller struktur och innehåll. Stadsrevisionen noterar att resultatutjäm-
ningsreserven (RUR) är oförändrad från föregående år och uppgår till 250 mnkr i bokslutet. 

Balanskravsresultatet

Den redovisade balanskravsutredningen anger ett balanskravsresultat på 70,5 mkr och stämmer 
överens med vad som anges i RKR R15. Balanskravet är uppnått. I balanskravsutredningen anges 
sedan ett balanskravsresultat efter öronmärkningar på 90,8 mkr. Det framgår klart i RKR R15:s 
anvisningar att inga andra poster får ingå i beräkningen av balanskravsresultatet. Stadsrevisionen 
noterar att poster gällande öronmärkningar inte bör ingå i utredningen nästa år för att uppfylla 
RKR R15. 

Ett utvecklingsområde inför år 2020 är att bättre förklara balanskravsutredningen.

2.2.4 Finansiella mål
Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och inves-
teringar under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt.

Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 20194 är att solidi-
teten ska uppgå till 71 % (långsiktigt mål 80 %), avser endast den del av kommunens tillgångar 
som finansieras med egna medel. Det andra finansiella målet är att självfinansieringsgraden 
av investeringar ska uppgå till 53 % (långsiktigt mål 80 %). Det tredje finansiella målet är att 
årets resultat ska vara som lägst 80 mnkr eller 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
(långsiktigt mål 2-3 %). 

Soliditeten för kommunen uppgår till 31 %, vilket är en minskning jämfört med förra året (33 %). 
Stadsrevisionen ser ingen anledning att räkna bort internbanken vid beräkning av kommunens 
soliditet. Borås Stad uppnår inte målet på 80 %.

Soliditeten för koncernen är 33 %, vilket är en liten minskning jämfört med förra året (34 %).

Enligt RKR R15 bör nyckeltalet soliditet beräknas och redovisas med hänsyn till totala pensions-
förpliktelser, d v s medräknat pensionsförpliktelserna ”inom linjen” i balansräkningen. Soliditeten 
för kommunen blir då 28 % och för koncernen 30 %.

I årsredovisningen redovisas självfinansieringsgraden för kommunen till 52 % (kommunkon-
cernen 41,7 %).

Årets resultat för kommunen uppgår till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet 
för året uppnås därmed. Det långsiktiga målet om 2-3 % uppnås inte.

Stadsrevisionen konstaterar att två av de tre finansiella målen inte är uppnådda.

4  Kommunfullmäktiges budget 2019 sid 22
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Noteras kan att kommunens långfristiga skulder har ökat med 1 256 mkr jämfört med förra året 
och uppgår till 6 741 mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer bör vägas in i målen, till exempel borgen-
såtaganden för egna koncernföretag. Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala 
koncernföretag bör kalkyleras och ingå i den finansiella målsättningen.5 Enligt SKR Cirkulär 
2004:46 bör risker och osäkerhetsfaktorer  vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för 
egna koncernföretag. Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala koncernföretag 
bör kalkyleras och ingå i den finansiella målsättningen.6

2.2.5 Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 11 kap 6 § LKBR. 
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på grund 
av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgift ska också lämnas om:

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid  
av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt

3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket i punkt 2 och 3 ska anges i procent 
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda 
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

I årsredovisningen saknas uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under 
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I årsredovisningen saknas även uppgifter för 
sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron under 2019 i Sveriges kommuner 
ligger på 6,7 %,7 vilket innebär att Borås Stads utfall för sjukfrånvaron på 7,3 % ligger högre än 
genomsnittet. Målvärdet i Borås Stads budget för 2019 är satt till 7,2 %. Målvärdet är därmed 
inte fullt uppnått för Borås Stad. 

2.3 Resultaträkning
Resultaträkningen ska enligt 5 kap 1 § LKBR i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. Andra paragrafen anger hur resultaträkningen ska ställas upp. 

I uppställningen har införts en ny resultatnivå - Verksamhetens resultat. Verksamhetens intäkter 
och kostnader ska, för att ge en rättvisande bild, specificeras i not till resultaträkningen.8  

5 SKR; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46
6 Ibid.
7 SKR; Sjukfrånvaro, kommuner 2019 
8 Kommunal bokföring och redovisningslag, Eriksson, Haglund och Tagesson, Studentlitteratur, 2019, s.66-67
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2.3.1 Intäkter
Enligt RKR R2 ska en inkomst, om inget annat följer av denna rekommendation, redovisas som 
intäkt först när följande förutsättningar är uppfyllda:

• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

• det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen  
kommer att tillfalla kommunen; och

• de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av  
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den  
ekonomiska uppgörelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

Stadsrevisionen har med hjälp av en konsult genomfört en granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Det finns tillräckliga 
kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade. 

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut. Detta bedöms innebära en risk för ekonomisk skada för 
kommunen. Generellt görs det inte systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader 
vid beräkning av avgifter (med undantag för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa 
att självkostnadsprincipen efterlevs.

Enligt RKR R2 framgår följande gällande periodisering av skatteintäkter. Den prognos på skatte-
avräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret 
ska användas vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Stadsrevisionen noterar att 
prognos på skatteavräkning för december har använts. 

Enligt RKR R2 framgår att EU- och statsbidrag samt periodisering av dessa ska redovisas enligt 
det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två 
eller flera kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas i takt 
med att villkoren bedöms vara uppfyllda. Stadsrevisionen noterar att dessa krav är uppfyllda.  

I KPMG:s rapport om exploateringsredovisning avhandlas även RKR R2 intäkter gällande of-
fentliga bidrag och intäkter vid försäljning av omsättningstillgångar (se bilaga 2).

Verksamhetens intäkter ska enligt RKR R2 specificeras i not. Av noten ska det framgå hur stor 
del av verksamhetens intäkter som är bidrag och ersättningar från staten. Avseende förutbetalda 
intäkter och andra inkomster som redovisas på balansräkningens skuldsida, ska en beskrivning 
av väsentliga inkomstgrupper jämfört med föregående år redovisas. Det ska anges under vilken 
tid och i vilken takt som de olika delposterna kommer att intäktsföras. Bidrag som avser flera 
redovisningsperioder ska specificeras i not till resultaträkningen. Av noten ska bidragets storlek 
framgå samt hur periodiseringen har skett. 

Stadsrevisionen noterar att det av noten inte framgår hur stor del av verksamhetens intäkter 
som är bidrag och ersättningar från staten. Ett utvecklingsområde är att specificera bidrag som 
avser flera redovisningsperioder. Då RKR R2 gäller först från räkenskapsåret 2020 är detta inte 
bindande men tidigare tillämpning uppmuntras. 
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2.3.2 Leasing 
Enligt RKR R5 Leasing ska objekt, vilka innehas till följd av ett leasingavtal som klassificeras 
som finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång i balansräkningen. 
Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas som en skuld. 
Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan 
endast som en leasingkostnad i resultaträkningen. 

Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredo-
visning har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som 
kostnader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En sammanställ-
ning av externa hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken ”tillämpade redovis-
ningsprinciper”. Bedömningen är att Borås Stad inte följer RKR R5 Leasing fullt ut. 

2.3.3 Stickprov 
Stadsrevisionen har genomfört cirka 140 stickprov av konton på resultaträkningen som har stora 
avvikelser mellan åren 2018 och 2019. Granskningen visar att det inte förekommer några större 
avvikelser i de stickprov som genomförts.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av resultaträkningen 

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger 
en rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskaps-
året. Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett underskott på 119,5 
mnkr. Kommunstyrelsen föreslår diverse regleringar på 65 mnkr. Det utgående ackumulerade 
resultatet uppgår till ett överskott om 85 mnkr. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 
5 kap 2 § LKBR.

2.4 Balansräkning
Balansräkningen ska enligt 6 kap 1 § LKBR i sammandrag redovisa kommunens eller regionens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. I sammandrag redovisas Borås Stads samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

Enligt 4 kap 6 § LKBR framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen ska de be-
lopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning, om inte postens 
sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt.

En genomgång av balansräkningen utifrån LKBR och RKR:s rekommendationer redovisas nedan.

2.4.1 Immateriella anläggningstillgångar 
Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar framgår av 6 kap. 7 § första stycket LKBR 
att utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens verksamhet under 
kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Vidare framgår av 9 kap. 10 
§ LKBR framgår att i de fall nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång bestäms 
till längre tid än fem år ska en upplysning om skälen för detta lämnas.



För varje post som tas upp som immateriell anläggningstillgång ska upplysningar om tillämpad 
avskrivningsmetod och nyttjandeperiod lämnas, uppdelade på egenutvecklade och förvärvade 
immateriella anläggningstillgångar. 

Stadsrevisionen noterar att noterna rörande immateriella anläggningstillgångar9 uppfyller kraven 
i RKR R3. 

2.4.2 Materiella anläggningstillgångar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar framgår av 1 kap. 4 § LKBR att bokföring och 
redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 4 kap. 
3 § tredje stycket LKBR ska upplysningar om skälen för avvikelse från denna rekommendation 
lämnas i en not. Av 9 kap. 9 § LKBR framgår att en upplysning ska lämnas om bedömd genom-
snittlig nyttjandeperiod för varje post som tas upp som materiell anläggningstillgång. För varje 
post i balansräkningen som tas upp som materiell anläggningstillgång bör dessutom upplysning 
lämnas i not om tillämpad avskrivningsmetod.

Stadsrevisionen noterar att noterna10 i huvudsak följer rekommendation RKR R4 men att upp-
lysning saknas om tillämpad avskrivningsmetod. 

Komponentavskrivningar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar gällande komponentavskrivningar ska avskriv-
ningarna spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. Därför måste 
skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anlägg-
ningstillgång beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent 
ska skrivas av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anlägg-
ningstillgång, och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

I årsredovisningens avsnitt om tillämpade redovisningsprinciper framgår att man från och med 
år 2014 har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och 
med år 2017 tillämpas komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, 
vägar och parker är samtliga nya objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre ob-
jekt tillämpas ej komponentavskrivning. Efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen 
kommer detta heller inte att genomföras, detta då skillnaden blev marginell jämfört med om 
komponentavskrivningar införs.

2.4.3 Nedskrivning 
Enligt RKR R6 Nedskrivning framgår av 7 kap. 4 § första stycket LKBR att en

anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av

1–3 §§ (dvs. redovisat värde) skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara 
bestående. Enligt 7 kap. 4 § tredje stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns 
skäl för den. En prövning av nedskrivnings- eller återföringsbehov görs i två steg.

Nedskrivningar finns angivna i not 3 och not 14. Dock har inga nedskrivningar gjorts för Borås 
Stad. (Nedskrivningar har skett i några av de kommunala koncernföretagen). 

9 Borås Stads årsredovisning 2019, not 10, 9 och 3
10 Borås Stads årsredovisning 2019, not 11 och 12



Stadsrevisionen rekommenderar 

Stadsrevisionen rekommenderar att Borås Stad ser över eventuellt nedskrivningsbehov inför 
kommande årsbokslut.  

2.4.4 Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska redovisning av finansiella till-
gångar och finansiella skulder regleras i 3 kap. 4 § samt 7 kap. 1, 2, 4–7, 9 och 12 §§ LKBR. 
Finansiella tillgångar ska i enlighet med 6  kap. 6 § LKBR klassificeras som antingen anläggnings-
tillgångar eller omsättningstillgångar. Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive 
långfristiga skulder.

En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig, om den:

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel.

Kommunen ska i not lämna upplysningar om: 

a) genomsnittlig upplåningsränta; 

b) genomsnittlig räntebindningstid; 

c) en analys över upplåningens förfallostruktur; 

d) redovisat värde för instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen uppdelat 
på tillgångsslag, såsom räntebärande värdepapper, aktier och andelar etc.; 

e) hur kommunen har fastställt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt 
värde i balansräkningen; 

f) hur kommunen har valt att redovisa sammansatta instrument i de fall kommunen 
innehar sådana. Upplysningen ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper;

g) vilken princip som valts för periodisering i de fall kommunen har periodiserat emis-
sionskostnader och andra transaktionskostnader i samband med upptagande av lån. 
Upplysningen  ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper.

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag enligt 2 kap. 5 § LKBR ska klassificeras som 
anläggningstillgångar. 

Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Finansiella tillgångar och fi-
nansiella skulder ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaffningsvärde.

Huvuddelen av kommunens långfristiga utlåning gäller lån till de kommunala koncernföretagen, 
uppgående till en summa 8 786 tkr. Övrig utlåning på 19 tkr kommenteras dock inte i noten.

Stadsrevisionen noterar att noterna11 uppfyller kraven i RKR R7 men kan utvecklas genom att 
kommentera övrig utlåning.

2.4.5 Derivat och säkringsredovisning
RKR R8 Derivat och säkringsredovisning behandlar redovisning av derivatinstrument och säk-
ringsredovisning. I LKBR finns ingen särskild reglering av redovisning av derivat eller säkrings-
redovisning. Generella regler för värdering av anläggnings- och omsättningstillgångar finns i  

11 Borås Stads årsredovisning 2019, not 7 och 8
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7 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ LKBR. I 7 kap. 9 § regleras omräkning av fordringar och skulder i utländsk 
valuta. Stöd för den kvittning av värdeförändringar på säkringsinstrumentet mot värdeföränd-
ringar på den säkrade posten som görs vid säkringsredovisning finns i 4 kap. 4 §. Upplysningskrav 
finns i 9 kap. 3 § LKBR.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret 
från koncernföretagen. Beslutet innebär att de av koncernföretaget ingångna räntebindningarna 
får löpa ut men att derivat ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås 
Stad. Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera varia-
biliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.12

Stadsrevisionen bedömer att säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas.

2.4.6  Extraordinära och jämförelsestörande poster 
I RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster framgår det att redovisningen av extraor-
dinära poster regleras i 5 kap. 2 och 5 §§ samt 9 kap. 12 § LKBR. I 5 kap. 3 § andra stycket finns 
reglering om delposter. Enligt 5 kap. 5 § LKBR ska intäkter eller kostnaderi annan verksamhet 
än kommunens normala verksamhet redovisas som extraordinära poster. 

Av 5 kap. 2 § LKBR framgår det att extraordinära poster ska redovisas på separat rad i resultaträk-
ningen. Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska de extraordinära posterna i not specificeras till belopp och 
art i upplysning. Av noten ska framgå belopp för varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad, 
samt vad posten avser. 

Stadsrevisionen noterar att inga extraordinära poster förekommer i årsredovisningen 2019. 

2.4.7  Byte av redovisningsprinciper m.m.
Enligt RKR R12 Byte av redovisningsprinciper m.m. får byte av redovisningsprincip får ske om 
bytet krävs för anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. Om så inte är fallet, 
kan ett byte ändå äga rum, om den nya redovisningsprincipen på goda grunder kan anses leda 
till en mer rättvisande redovisning av resultat och ställning, och om den inte står i strid med 
rekommendation utgiven av RKR. Byte av redovisningsprincip ska ske från och med ingången av 
nytt räkenskapsår, om det inte finns särskilda skäl mot det. Grundläggande redovisningsprinciper 
och avvikelse från dessa regleras i 4 kap. 4 § LKBR. Reglering av jämförelsetal finns i 5 kap. 6 § 
och 6 kap. 5 §. I 9 kap. 3 och 6 §§ regleras krav på upplysningar.

Av 9 kap. 3 § LKBR framgår att upplysning  ska lämnas, om avvikelse från grundläggande 
redovisningsprinciper görs med stöd av 4 kap. 4  § andra stycket LKBR. Enligt bestämmelsen 
ska upplysningen innehålla skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på kommunens 
resultat och ekonomiska ställning. Upplysning i not ska lämnas, om rättelse av väsentligt fel görs.

Stadsrevisionen noterar att redovisningsprinciper har anpassats till LKBR, i övrigt är det inga 
förändringar.  

12 Borås Stads årsredovisning 2019, sid 82
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2.4.8 Andra avsättningar 
Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en avsättning redovisas i balans-
räkningen om; 

• en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade  
händelser; 

• det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen; 

• och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i balansräkningen. Endast 
sådana legala förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser under räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår, och som finns oberoende av framtida handlande, redovisas som av-
sättningar. Reservering för utgifter som krävs för den framtida verksamheten får aldrig redovisas 
i balansräkningen.

En avsättning gjordes redan år 2018 på 20 mnkr och avsåg sommarlovskort för kollektivtrafik 
för fyra år framåt. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet 
med RKR R9. 

Posten andra avsättningar uppgår i bokslutet för Borås Stad till 56 mnkr. Dessa avsättningar 
har under året minskat med totalt 10 mnkr. Inga nya avsättningar har gjorts. Upplysningar till 
posten lämnas i not 21 till balansräkningen. Information, enligt RKR R9, redovisas på totalen 
men inte per gjord avsättning. Upplysningar lämnas om återstående avtalstid/betalningstid och 
planerad byggstart/färdigställande. 

Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 494 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att en kommentar till BEMAB:s investeringsfond på 216 mnkr saknas.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte fullt ut följer RKR 
R9.

Ansvarsförbindelser 
De ansvarsförbindelser som redovisas inom linjen till balansräkningen är dels pensionsförplik-
telser intjänade före 1998, dels övriga ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelserna uppgår per 
2019-12-31 till 1 484 mnkr. Stadsrevisionen noterar att RKR R9 inte gäller ansvarsförbindelser 
för pensioner. 

Övriga ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 542 mnkr. Avstämning av beslut vad 
gäller utökat borgensåtagande (Borås Arena AB) och nya borgensåtaganden 2019 (Hulu fiber 
och Borås Skidarena AB) har gjorts. Enligt RKR R9 ska en kortfattad beskrivning av ansvars-
förbindelsernas karaktär, osäkerhet och risker anges. Stadsrevisionen noterar att detta saknas och 
därmed blir bedömningen att kraven i RKR R9 inte uppfylls.

2.4.9 Pensioner
Borås Stad redovisar för 2019 en total pensionsskuld om 2 112 mnkr, en skuld som ska fördela 
sig i två delar:

• Avsättning i balansräkningen, pensioner från och med år 1998

• Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före år 1998
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Stadsrevisionens granskning av pensionsredovisningen utgår från rapport från KPMG (se bilaga 
1 för hela rapporten). 

Pensionsskulden utgör var för sig i det två delarna både den största avsättningen och den största 
ansvarsförbindelsen för kommunen. Lagregleringen för dessa två delar återfinns, beroende på 
form, i kapitel 5-7 samt 9, LKBR. Redovisning av pensionsförpliktelser regleras särskilt i 5 kap. 
4 § och 6 kap. 4 § LKBR. Det finns bestämmelser om avsättningar i 6 kap. 8 § och 7 kap. 11 §. 
Upplysningar om förändring av pensionsförpliktelse genom tecknande av försäkring eller över-
föring till stiftelse regleras i 9 kap. 11 § LKBR. Hur pensionsförpliktelsen ska värderas regleras 
inte i lagstiftningen. Enligt 11 kap. 4 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer 
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Hanteringen enligt LKBR är i linje 
med, den av kommunen även sedan tidigare tillämpade hanteringen, blandmodellen som träde 
i kraft 1998 i samband med lagen om kommunal redovisning.

Sådana förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias, enligt 6 kap. 8 § LKBR, ska, om inte annat följer av 4 §, tas upp som 
avsättningar. Följaktligen ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats från och 
med 1998 redovisas som en avsättning. Vidare ska i denna avsättning även inkluderas ålders-
pension som är förmånsbestämd till förtroendevalda, fr.o.m. 1998, redovisas som avsättning.

De förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska enligt 6 kap. 4 § 
LKBR inte tas upp som skuld eller avsättning. Enligt 5 kap. 4 § LKBR ska dessa vid utbetalning 
tas upp som kostnad i resultaträkningen och beräknade framtida utbetalningar utgör därmed 
en ansvarsförbindelse.

Borås Stads hantering av pensioner redovisas i avsnittet Pensionsåtaganden samt under avsnittet 
Tillämpade redovisningsprinciper. I dessa stycken redogörs för att en extra avsättning till IPR 
gjorts, däremot framgår ingen ytterligare information. 

Enligt RKR R10 Pensioner framgår att följande ska framgå i not för pensionsavsättning och 
ansvarsförbindelse för pensioner:

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens början,

• de väsentliga poster som har förändrat pensionsavsättningen

• eller ansvarsförbindelsen under redovisningsperioden, och

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens slut.

Vidare framgår att upplysning ska lämnas om aktualiseringsgrad (andel av personakterna för 
nuvarande och tidigare anställd personal som är uppdaterad avseende pensionsgrundande an-
ställningar) för underlaget för beräkningen av pensionsförpliktelserna. För pensionsförpliktelse 
som inte omfattas av RIPS (den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser) 
ska upplysning lämnas om tillämpade beräkningsgrunder och vilket belopp förpliktelsen upp-
tagits till.

Upplysning ska lämnas om antalet visstidsförordnanden för anställda och förtroendevalda samt 
särskilda villkor som avviker från vad som är normalt och kan leda till betydande ekonomiska 
konsekvenser. Detta gäller både pensionsförmåner som redovisas som avsättning och sådana som 
redovisas som ansvarsförbindelse.
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I årsredovisningen för Borås Stad 2019 framgår upplysningar för avsättningar i not 20 och för 
förpliktelser i not 24. Upplysning lämnas kring aktualiseringsgraden för avsättningarna, dock 
kan det utläsas av årsredovisningen för 2019 att denna procentuella andel är oförändrad för 2017, 
2018 och 2019. Vid förfrågning framgår att det inte har tagits fram någon ny statistik gällande 
detta från KPA:s sida, därför rapporterar KPA samma aktualiseringsgrad till Borås Stad.

Avsättning för pensioner uppgår till 490 mnkr (kommunen). Borås Stad har under ett antal år 
gjort extra avsättningar avseende pensioner intjänade före år 1997-12-31. Bland dessa avsättningar 
ingår ”Framtida pensioner intjänade t o m 1997” med 57 mnkr. Den senare posten har under 
året minskat med 99 mnkr genom en försäkringslösning med KPA. Detta redovisas i not 20 till 
BR, vilket är i enlighet med bestämmelsen i 9 kap 11 § LKBR. Enligt 6 kap 4 § LKBR ska för-
pliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller 
avsättning. Dessa avsättningar utgör en del av den pensionsskuld som enligt LKBR ska redovisas 
som ansvarsförbindelse (den s.k. blandmodellen). Blandmodellen har varit omdiskuterad, och 
det har blivit vanligt att kommuner gör extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer med 
vedertagen redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot gällande lagstiftning 
för kommunal bokföring och redovisning. 

Stadsrevisionen rekommenderar 

Stadsrevisionen rekommenderar att man inför det i sin rutin för hanteringen av kommunens 
pensionsförpliktelse att löpande arbeta med att hålla en hög aktualiseringsgrad.

Vidare rekommenderar Stadsrevisionen att uppföljning görs av följande:

• Finns det några pensionsförpliktelser vilka inte omfattas av RIPS (Riktlinjer för pen-
sionsskuldsberäkning; dvs. den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsför-
pliktelser).

• Finns det några villkor vilka avviker, särskilda villkor, från vad som är normalt för vilka 
upplysningar borde lämnas.

Upplysning om pensionsmedlens användning, finansiella placeringar och återlåning, vilka ingår 
i not 20 är inte ett krav enligt RKR eller LKBR.

Vidare noteras det att uppgift om antal visstidsförordnanden inte framgår i not 24 för pensionsför-
pliktelserna. Stadsrevisionen rekommenderar att detta följs upp och inkluderas i årsredovisningen.

Enligt RKR R9 framgår vilka upplysningar som ska lämnas för andra avsättningar än de vilka 
avser pensioner.

I avsättningarna gjorda av Borås Stad ska i linje med gällande lagstiftning den avgiftsbestämda 
ålderspensionen inte ingå i gjorda avsättningar då utbetalning av denna sker året efter intjänande. 
Denna återfinns som en kortfristig skuld. 

Enligt RKR R15 ska det i förvaltningsberättelsen finnas upplysningar om de totala pensionsför-
pliktelserna för kommunkoncernen och kommunen. Med total pensionsförpliktelse avses, inklu-
sive särskild löneskatt, summan av avsättningar för pensioner och ansvarsförbindelser avseende 
pensionsförpliktelser. Borås Stads årsredovisning innehåller en redogörelse för pensionsåtaganden 
under avsnittet viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. En redogörelse för de 
uppgifter vilka i RKR R15 framgår ska ingå i förvaltningsberättelsen, dock framgår det inte i 
tabellen eller i efterföljande text om uppgifterna avser kommunkoncernen eller kommunen.
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Stadsrevisionen rekommenderar att uppföljning görs för att tillse att dessa uppgifter framgår.
Hanteringen av pensioner i form av värdering är inget som regleras i lagstiftningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Borås Stad behöver tillse att ytterligare arbete sker så att 
den information vilken lämnas i årsredovisningen är i överensstämmelse med god redovisningssed.

2.4.10 Exploateringsredovisning
Intäktsredovisningen utgår från Borås Stads intäktsflöden. Utifrån de granskningar som redan 
genomförts inom området (Granskning exploatering av området Viared, Deloitte 2016, Taxor 
och avgifter, Qualitarium 2019). Stadsrevisionen har gett KPMG i uppdrag att genomlysa Borås 
Stads intäktsredovisning. Intäktsredovisningen brutits ned till att granska den redovisning av 
intäkter som är kopplade till Borås Stads exploateringsredovisning (se bilaga 2 för hela rapporten).  

Borås Stads största intäktsflöden 2019 är avgifter, ersättningar, hyror och arrenden som uppgår 
till 878 mnkr samt driftbidrag 767 mnkr. Mindre intäktsflöden finns även gällande realisations-
vinster, försäljning av exploateringsfastigheter samt övriga försäljningsmedel.13 

Lagstiftning och rekommendationer
En förutsättning för att exploateringsredovisningen ska uppfylla kraven för god redovisningssed 
är att alla inblandade i processen har kunskap om de förutsättningar som gäller för redovisningen.

Direkt hänförligt vid förvärvet ska, enligt 7 kap. 2 § LKBR, utöver inköpspriset även utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in:

• sådana utgifter som krävs för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt 
ändamål;

• beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av 
plats där tillgången varit installerad eller uppförd, till den del de beräknade utgifterna 
uppfyller kriterierna för när en avsättning ska redovisas i balansräkningen.

Av detta följer (redogörs i RKR R4) att ett antal utgifter inte ska ingå:

• administration och andra allmänna omkostnader, såvida de inte är direkt hänförliga till 
förvärvet eller produktionen av tillgången;

• utbildning av personal som ska använda den nya tillgången;

• provkörning och intrimning, eller andra löpande driftförluster som uppstår i ett inled-
ningsskede innan anläggningen når planerad driftsnivå; 

• hyra av moduler/baracker, i vilka verksamheten bedrivs under ombyggnationer eller 
uppförande av fastighet; 

• rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar som tidigare använts i den egna 
verksamheten.

En utgift vilken ofta uppkommer för en kommun är den för översikts- och detaljplaner. Av RKR 
R3 framgår bland annat att utgifter för detta arbete inte får tas upp som immateriell anläggnings-
tillgång och det får till följd av ovan enligt RKR R4 inte heller tas upp i anskaffningsvärdet för 
en materiell anläggningstillgång. Utgiften kostnadsförs för översikt- och detaljplan. Finansiering 
i denna fas kan ibland ske via planavtal eller exploateringsavtal. 

13 Borås Stads årsredovisning 2019, not 1 i sammanställd redovisning 
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Kriterier för intäktsföring

Tidpunkten för intäktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda. Det arbete som ska 
ingå i anskaffningsvärdet är de löneutgifter, inkl. sociala avgifter och övriga anställningsrelate-
rade utgifter för den nedlagda tiden, vilka är hänförbara till utveckling och iordningställande 
av anläggningstillgången. Tidredovisning krävs då och utgör grunden för aktivering. Normalt 
faller en ytterst liten del av projekteringsarbetet på tomterna, som ska bli omsättningstillgångar. 
Den stora delen avser normalt gator, VA, parker m.m.

För anläggningstillgångar som kommunen förvärvar tas de utgifter med som är direkt hän-
förliga till att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål. Har tillgången 
förvärvats genom gåva eller byte, ska den redovisas till sitt verkliga värde vid förvärvstidpunkten. 
Immateriella tillgångar som är av väsentligt värde får tas upp som immateriell anläggningstillgång. 
Exempel kan vara ledningsrätter och servitut.

Enligt IAS 40 ska mark som innehas för en, för tillfället, obestämd användning betraktas som 
förvaltningsfastighet, dvs. anläggningstillgång. Mark som anskaffats som markreserv betraktas 
därför som anläggningstillgång, så länge den inte har börjat bearbetas för försäljning. Vid klas-
sificering av tillgångstyper inom materiella anläggningstillgångarna är det viktigt att hålla isär 
tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, t.ex. el, VA och fjärrvärme. Gemensamt oavsett 
är dock fortsatt att på tillgångar med ett bestående värde, mark är ett vanligt exempel på tillgång 
som inte anses minska i värde, görs inga avskrivningar.

Stadsrevisionen rekommenderar att en uppföljning görs av vilka utgifter som inkluderas i an-
skaffningsvärde samt hur avskrivningsstrukturen ser ut och att denna följs i bokföringen. Interna 
rutiner och den bokföring som följer ska verka för att om det genomförda arbetet inte tillför något 
bestående värde så ska utgiften inte inkluderas. 

Byte av redovisningsprincip

I och med att det inte finns några övergångsregler för när de nya rekommendationerna från RKR 
ska införas exempelvis alla detaljplaner vilka inkluderats i anskaffningsvärden regleras genom 
ingående balans och ändrad redovisningsprincip ska framgå i årsredovisningen från och med 
2019. Byte av redovisningsprincip sker det år bestämmelsen träder i kraft. Om bytet sker vid ett 
senare tillfälle, handlar det snarare om rättelse av fel. 

Då ett korrekt värde finns fastställt vilket inte inkluderar mer eller mindre än vad som bör ingå 
i anskaffningsvärde bör en bedömning göras kring vad tillgången är avsedd för. Av 6 kap. 6 § 
LKBR framgår att en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav ska tas upp 
som anläggningstillgång. Andra tillgångar ska tas upp som omsättningstillgångar. För att en 
rättvisande redovisning ska ske och kommuniceras genom årsredovisningen krävs att det finns en 
tydlig avsikt med innehavet och att klassificeringen har följt avsikten. Exempelvis ska fastigheter 
vilka kommunen har för avsikt att sälja klassificeras som omsättningstillgångar även om köpare 
ännu inte identifierats.

Stadsrevisionen rekommenderar att en uppföljning görs av att rutinen för att fastställa avsikten 
med kommunens innehav är tydlig och att redovisningen återspeglar denna. Vid upprättan-
det av årsredovisningen ska utgångspunkten vara lagstiftning och RKR:s rekommendationer. 
Kommentarer ska lämnas kring de avvikelser kommunen eventuellt gör från rekommendationer 
och grundläggande redovisningsprinciper, liksom skälen till avvikelserna samt en bedömning av 
effekten på resultat och ekonomisk ställning. Viktig är även att kommentera om några redovis-
ningsprinciper tillämpas för områden vilka inte normeras enligt RKR, exempelvis om kommunen 
har genomfört någon omklassificering mellan markreserv och omsättningstillgångar.14

14 Borås Stads årsredovisning 2019, not 11 i sammanställd redovisning 
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Räntor

Av RKR R4 framgår att huvudregeln är att räntor kostnadsförs. Ränta på kapital som lånats för 
att finansiera tillverkningen bör endast räknas in i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar 
som ska användas i vinstsyftande verksamhet och i så fall endast till den del räntan hänför sig 
till tillverkningsperioden. I Borås Stads årsredovisning framgår under tillämpade redovisnings-
principer, lånekostnader (Ränta under byggtid), att vid större nybyggnation eller tillbyggnad 
av anläggningstillgång, som tar mer än 1 års tid i anspråk, belastas anskaffningsvärdet med 
ränta under byggtid.15 Tillämpade redovisningsprinciper och huvudregeln är därmed inte helt 
överensstämmande. 

Vidare framgår under samma stycke, dock under rubriken Exploateringsredovisning, att exploate-
ringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas bland omsättningstillgångarna. 
Hanteringen, om den tas med i detta avsnitt, kan utvecklas för att ge läsaren en bättre förståelse 
av denna, för kommunen rätt så stora post.16

Stadsrevisionen rekommenderar att ett tydliggörande lämnas kring att aktivering av ränta sker 
enligt LKBR och där det är aktuellt att ränta har aktiverats med stöd av 7 kap. 2 § tredje stycket 
LKBR, så lämnas upplysning om det inräknade beloppet i not.

Periodiseringar

Av RKR R2 framgår att det endast är offentliga bidrag som får periodiseras över tillgångarnas 
nyttjandeperiod medan övriga bidrag intäktförs direkt. Alternativt i vissa fall periodiseras över 
investeringsperioden och intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre 
finns någon förpliktelse gentemot bidragsgivarens att redovisa detta som skuld i balansräkningen. 
Ett offentligt investeringsbidrag periodiseras under motsvarande nyttjandetid som den tillgång 
bidraget avser. Med offentligt bidrag avses bidrag från EU, staten, kommun eller landsting.

I samband med exploatering kan det förekomma att bidrag behöver lämnas till Trafikverket för 
anslutning till det statliga vägnätet. Sådana bidrag som är beslutade med stöd av lagen (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter redovisas enligt reglerna för bidrag till infrastruktur. Bidraget 
redovisas i så fall antingen som kostnad under avtalsåret eller som tillgång på balansräkningen 
med upplösning på 1–25 år, med början avtalsåret.

Gällande periodisering av avgift eller bidrag till investering ska, i den mån en avgift eller ett 
offentligt bidrag är hänförbart till en investering, inkomsten intäktsföras på ett sätt som åter-
speglar investeringens nyttjande och förbrukning. RKR:s styrelse har, vid ett extra styrelsemöte 
2019-06-18, beslutat att gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag tillsvidare alternativt 
kan redovisas i enlighet med RKR R18.1 (september 2009). Vilket alternativ som tillämpas, ska 
framgå av redovisningsprinciperna.

Intäktsföring

I RKR R2 behandlas hanteringen av intäkter vid försäljning av omsättningstillgångar, där fram-
går att intäkten ska bokföras som verksamhetens intäkter. Samtidigt bokförs anskaffningsvärdet 
som en minskning av omsättningstillgångar och som verksamhetens kostnader. Även eventuella

försäljningskostnader bokförs som verksamhetens kostnader. När intäktskriterierna är uppfyllda 
är tidpunkten för intäktsföring normalt när köparen får tillträde till tillgången. Exempelvis vid 
försäljning av anläggningstillgång i form av mark till extern exploatör, bokförs realisationsvin-
sten, d.v.s. försäljningspriset minus summan av bokfört värde och försäljningsomkostnader. 
Tidpunkten för intäktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda, vilket normalt är när 
köparen får tillträde till tillgången.

15 Borås Stads årsredovisning, 2019, sid 84
16 ibid
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Stadsrevisionen rekommenderar att Borås Stads rutiner för bokföring av intäkter, från även denna 
typ av försäljning, finns tydligt dokumenterade och att dessa tydligt återger när intäktskriterierna 
kan anses vara uppfyllda. Detta ska självklart även följa i aktuella avtal vilka upprättas i samband 
med försäljningen. 

Övriga iakttagelser

I Borås Stads årsredovisning för 2019 finns det i förvaltningsberättelsen en tabell benämnd 
Exploateringsredovisning.17 Någon förklarande eller utvecklande kommentar till denna tabell 
lämnas inte. 

Av RKR R4 framgår att upplysningar ska lämnas i not om vilka beloppsgränser som tillämpas 
vid bedömningen av vad som ska anses vara inventarier av mindre värde och som därför inte 
ska aktiveras. Stadsrevisionen noterar att denna information saknas i årsredovisningen för 2019.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av exploateringsredovisningen 

Om exploateringsverksamheten ökar till att bli mer omfattande framgent för Borås Stad är det 
lämpligt att redovisa exploateringsverksamheten som jämförelsestörande poster i linje med RKR 
R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster. Detta kan endera göras i noten till verksam-
hetens kostnader och intäkter alternativt på särskilda rader i resultaträkningen. När kommunen 
har en exploateringsredovisning vilken kan anses vara av den omfattning att den är betydande 
bör denna kommenteras i förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen och då utfall 
i förhållande till budget, kassaflöde och förväntad utveckling. Stadsrevisionen noterar dock att 
exploateringsverksamheten för 2019 är betydligt mindre omfattande än 2018. 

Eventuella avvikelser mot fastställda rekommendationer och grundläggande redovisningsprinciper 
ska inte förekomma. Om det ändå förekommer ska avvikelser kommenteras, liksom skälen till 
avvikelserna samt en bedömning av effekten på resultat och ekonomisk ställning. Dessutom är det 
viktigt att kommentera de redovisningsprinciper som tillämpas för områden som inte normerats 
enligt RKR, t.ex. principer för omklassificering mellan markreserv och omsättningstillgång, i IAS 
40 lämnas vägledning när omklassificering ska ske av fastigheter om användningsområdet ändras.

Om förutsättningarna för redovisningsprinciperna och kunskap gällande vilka förutsättningar 
som råder genom hela processen kan det ge goda möjligheter för planering och styrning.

2.5 Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper regleras i 12 kap. LKBR. Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR 
ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Av 2 kap. 6 § LKBR 
framgår att den kommunala koncernen består av kommunen tillsammans med de kommunala 
koncernföretagen.

Enligt 2 kap. 5 § första stycket LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person över vars 
verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. En kommun 
kan utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernfö-
retag. Definition av kommunalt koncernföretag och kommunal koncern finns i 2 kap. 5 och 6 §§. 
Av 12 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 6 § LKBR följer att för varje sammandragen post i den 
sammanställda balansräkningen ska de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras 
i en särskild förteckning, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt. 
Av den särskilda förteckningen ska det framgå hur enheternas räkenskaper har sammanställts 
och eventuellt justerats i resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och noter inför kon-
solideringen.
17 Borås Stads årsredovisning 2019, sid 74
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I RKR R16 Sammanställda räkenskaper finns rekommendationer vad som gäller vid upprättan-
de av sammanställda räkenskaper. Med utgångspunkt från rekommendationerna kan följande 
konstateras utifrån de angivna tillämpade redovisningsprinciperna:

• De sammanställda räkenskaperna omfattar de juridiska personer där kommunen har 
ett varaktigt betydande inflytande, samtliga koncernföretag och två kommunalförbund 
ingår.

• Stiftelserna Blå Stjärnas Djursjukhus och Proteko ingår inte då deras omslutning är av 
ringa betydelse. Donationsfonderna ingår inte heller i de sammanställda räkenskaperna. 

• De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Väsentliga koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder  
har eliminerats.

• Det framgår inte tydligt i Borås Stads årsredovisning om några justeringar av koncern-
företagens bokslut gjorts innan konsolideringen på grund av ändrade redovisnings-
principer.

Stadsrevisionen noterar vidare att koncernföretagens skattekostnader ingår i verksamhetens kost-
nader,18 uppskjutna skatter ingår i posten ”Andra avsättningar”19 och noterna till de sammanställda 
räkenskaperna är relativt bra specificerade. Ett förbättringsområde är att i text bättre förklara 
en del av tabellerna. 

Enligt RKR R15 skall förvaltningsberättelsen innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter 
som ingår i den kommunala koncernen samt väsentliga privata utförare. En beskrivning av kon-
cernen görs i ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. En förteckning över 
Borås Stads ägarintressen i koncernföretag och ekonomiska föreningar återfinns i not 13 till de 
sammanställda räkenskaperna. Väsentliga privata aktörer redovisas i not 2. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av de sammanställda räkenskaperna 

Borås Stads årsredovisning uppfyller i allt väsentligt kraven i RKR R15 och R16 vid upprättandet 
av de sammanställda räkenskaperna.

2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas i 
kassaflödesanalysen. I RKR R13 Kassaflödesanalys framgår det att räkenskapsårets kassaflöden 
ska i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:

• löpande verksamhet,

• investeringsverksamhet,

• finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

• bidrag till infrastruktur.

Kommunen ska tillämpa indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden från den 
löpande verksamheten. Borås Stad tillämpar indirekt metod. Vissa av de ingående posterna har 
granskats.

Upplysning ska lämnas i en not om de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden 
mellan årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten. Upplysning ska också lämnas 
om väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala.

18 Borås Stads Årsredovisning 2019, not 2 i sammanställd redovisning
19 Ibid, not 21 i sammanställd redovisning 
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Upplysning avseende justering för ej likviditetspåverkande poster finns. Upplysning om väsentliga 
händelser som påverkat kassaflödet finns ej. Vissa poster som t.ex. investeringar i anläggnings-
tillgångar kunde ha kommenterats.

För att underlätta förståelsen och informationsvärdet av kassaflödesanalysen bör tilläggsupp-
lysningar lämnas i tillräcklig omfattning. Väsentliga betalningsflödespåverkande händelser, ex-
empelvis omfattande exploateringsverksamhet, större investeringar m.m. som avviker från det 
normala bör kommenteras. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av kassaflödesanalysen 

Kassaflödesanalysen innehåller de föreskrivna sektorerna och är i allt väsentligt korrekt uppställd. 
Ett förbättringsområde är att bättre kommentera kassaflödesanalysen genom tilläggsupplysningar. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning framgår det att driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan stäm-
mas av mot fullmäktiges budget. 

Budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kost-
nader. Anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto. Driftredovisningens 
budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbesluttagits under året ska uppgift 
lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Innevarande och föregående års utfall ska redovisas brutto (intäkter och kostnader), ochjämföras 
med föregående års utfall.

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet. Investeringsredovisningen gör det möjligt för

Kommunfullmäktige att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.

Investeringsredovisningen ska utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av 
mot Kommunfullmäktiges budget och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäk-
tigebeslut. Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall 
utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter 
budgetposterna justerats.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade 
eller beräknade totalutgifter. 

Borås Stads årsredovisning för 2019 innehåller en drift- och investeringsredovisning som separata 
avsnitt. 

Investeringsredovisningen ger en god information om godkänd utgift, förbrukade medel vid 
årets början och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 620,3 mnkr år 2019 
för Borås Stad. En stor del av investeringarna, 228 mnkr, tillhör den pedagogiska verksamheten. 
Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127, 4 mnkr omdisponeras från tidigare 
år till 2020.20 Stadsrevisionen noterar att drift- och investeringsredovisningen inte innehåller 
kommunkoncernperspektivet. 

20 Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar
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2.8 Övriga upplysningar som ska lämnas i not 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kom-
munala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning s.k. räkenskaps-
revision. Det innebär att utgifter för revision som utförs året efter redovisas som kostnad det 
räkenskapsår revisionen avser. Vidare framgår det av RKR R 18 Övriga upplysningar som ska 
lämnas i not att upplysningen ska lämnas i separat not avseende kostnader för räkenskapsrevision.

Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen i not 27 lämnar uppgift om kostnad för räkenskaps-
revison samt total kostnad för revision.  

Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska det lämnas upplysning om de kommunala koncernföretag vilka 
har konsoliderats enligt 12 kap. 5§ och även skäl för vald konsolideringsmetod. I Borås Stads 
årsredovisning 2019 framgår ej dessa uppgifter. 

2.9 Övriga iakttagelser 
Lagstiftaren och RKR betonar att bl.a. finansiell analys och riskbedömning i första hand skall gö-
ras utifrån ett koncernperspektiv och i andra hand ur kommunens perspektiv. Koncernperspektivet 
har i Borås Stads tidigare årsredovisningar kommit i andra hand men förbättringar har skett de 
senaste åren och även i årsredovisningen för 2019. Utvecklingen måste fortsätta då betydande 
risker finns hos vissa koncernföretag vad gäller resultatutveckling, skuldsättning mm. Stora ris-
ker finns främst i Borås Energi och Miljö AB där vissa risker beträffande kraftvärmeverket och 
fjärrvärmeverksamheten borde belysts bättre.

I Borås Stads årsredovisning finns en tabell på sidan 1 ”Tio år i sammandrag”. Tabellen avser 
endast kommunen (men det framgår inte tydligt) och består bland annat av många nyckeltal. 
Om tabellen nödvändigtvis ska finnas kvar bör nyckeltalen definieras, förklaras och analyseras. 
För den oinvigde läsaren riskerar tabellen att uppfattas som obegriplig. 

Ett generellt intryck av Borås Stads årsredovisning 2019 är att den innehåller väldigt få kommen-
tarer till noter och övriga upplysningar. Stadsrevisionen vill framhålla att man bör sträva efter 
att nödvändiga upplysningar ska finnas på plats.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag 
för Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge 
information till en vidare målgrupp. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, 
såsom kommuninvånare, organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning av årsredovis-
ningen. Detta är intressenter vilka på olika sätt tillhandahåller resurser till kommunen. Genom 
detta synsätt säkerställs att årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En 
tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att 
denna utvecklingsprocess är väsentlig.

Utöver en utveckling av huvuddokumentet bör en kortfattad pedagogisk version av årsredovis-
ningen som kommuniceras genom Stadens hemsida också upprättas. 
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3 Sammanfattande bedömning
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsens struktur är till stora delar upprättad i enlighet med RKR R15. 
Innehållsmässigt finns förbättringsområden, men eftersom RKR R15 inte gäller fullt ut förrän 
år 2020 är detta en rekommendation. Stadsrevisionen har identifierat följande förbättringsom-
råden i förvaltningsberättelsen:  

• Koncernperspektivet ska framgå i första hand och kommunens utveckling i andra hand.

• God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och 
uppdrag. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och poster gällande öronmärkningar bör 
inte ingå. 

• Personalredovisningen saknar uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser från-
varo under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Det saknas även uppgifter för 
sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

• Förvaltningsberättelsen behöver arbetas igenom och omstruktureras inför årsredovis-
ning 2020, för att bättre följa RKR R15. 

Mål och uppdrag

Stadsrevisionen konstaterar att två av de tre finansiella målen inte är uppnådda. Stadsrevisionen 
noterar att de stora investeringar som finns i koncernen inte berörs i avsnittet som behandlar 
finansiella mål. Stadsrevisionen noterar att avsnittet även saknar utvecklande resonemang om 
vad riskerna innebär på kort och lång sikt för kommunkoncernen. Stadsrevisionen noterar vidare 
att de finansiella mål som Kommunfullmäktige beslutat om gällande de kommunala koncern-
företagen inte avhandlas i årsredovisningen.

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 17 av 26 
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt för verksamheten, vilket motsvarar 65 %.   

Av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala 
koncernföretag har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 35 %. 

Måluppfyllelse/genomförande av Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag bedömer 
Stadsrevisionen fortfarande vara ett förbättringsområde.

Enligt RKR R15 ska avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten även 
innehålla mer principiell beskrivning av hur målen fastställts, hur budget tas, hur uppföljning går 
till och hur den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen noterar att denna information 
saknas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
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Resultaträkning

Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen noterar av-
seende leasing att: 

• Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I årsredovis-
ningen har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt 
som kostnader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En 
sammanställning av externa hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken 
”tillämpade redovisningsprinciper”. Årsredovisningen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut.

Balansräkning

Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelser i balansräkningen:

• Stadsrevisionen noterar gällande materiella anläggningstillgångar att noterna i huvudsak 
följer rekommendation RKR R4 men att upplysning saknas om tillämpad avskrivnings-
metod. 

• Avsättningen sommarlovskort (2018) saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbin-
delse i enlighet med RKR R9. Stadsrevisionen noterar att en kommentar till BEMAB:s 
investeringsfond på 216 mnkr saknas.

• En kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och risker ska 
anges i enlighet med RKR R9, vilket saknas.  

• Avseende pensioner behöver uppföljning göras och upplysningar lämnas för att tillse att 
RKR R10 följs.

• Gällande exploateringsredovisning behöver en uppföljning göras av vilka utgifter som 
inkluderas i anskaffningsvärde samt hur avskrivningsstrukturen ser ut och att denna 
följs i bokföringen.

• Drift- och investeringsredovisningen saknar kommunkoncernperspektivet. 

Sammanfattande bedömning 

Ett generellt intryck av Borås Stads årsredovisning är avsaknaden av noter, analys och övriga 
upplysningar. Stadsrevisionen vill framhålla att man bör sträva efter att nödvändiga upplysningar 
ska finnas på plats i enlighet med lagar och rekommendationer.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, såsom kommun-
invånare, organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. Genom 
detta synsätt säkerställs att årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En 
tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att 
denna utvecklingsprocess är väsentlig. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upp-
rättad enligt God redovisningssed, LKBR, kommunallagen och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning.
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Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. 
Koncernperspektivet och de risker som finns i de kommunala koncernföretagen kan dock vägas 
in och beaktas i större utsträckning. 

Balanskravet är uppfyllt, dock nås inte två av de tre finansiella målen under året. 65 % av 
Kommunfullmäktiges indikatorer uppnås inte. 35 % av Kommunfullmäktiges uppdrag har 
inte genomförts under året. God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande 
verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till synpunkter i bilagd rapport.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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