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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads
årsredovisning 2017 skickas till Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning.
Man bedömer att årsredovisningen i huvudsak är upprättad enligt God
redovisningssed, Lagen om kommunal redovisning och huvudsakligen i enlighet
med RKRs (Rådet för Kommunal Redovisning) rekommendationer. Resultat
och ekonomisk ställning redovisas på ett rättvisande sätt.
Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte upprättat riktlinjer för god
ekonomisk hushållning, däremot finns en skrivning i den uppdaterade
versionen av ”Riktlinjer för finansverksamheten”.
Man noterar även brister i måluppfyllelsen och i genomförandet av
Kommunfullmäktiges uppdrag samt att analysen av avvikelserna för dessa är
otillräcklig.
Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i årsredovisningen har
utvecklats när det gäller den sammanställda redovisningen, koncernens resultat
och finansiella ställning.
Under rubriken ”Nedskrivning” skriver man att Borås Stad inte följer RKRs
rekommendation 13.2 om redovisning av hyres-/leasingavtal fullt ut.
Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och
vill göra följande yttrande:
• Den ekonomiska redovisningen av drift, investeringar och exploatering
tillsammans med balansräkningen håller hög kvalitet och är rättvisande enligt
rapporten.
• Kommunstyrelsens ambition är att följa RKRs rekommendationer.
Förbättringar kan och skall genomföras, även om det är svårt att t.ex. helt
kunna uppnå kraven på redovisning av hyres- och leasingavtal fullt ut.
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• I kommande årsredovisning skall Kommunstyrelsen se över årsredovisningens
delar i syfte att få en bättre förklaring och noter av öronmärkningar,
balanskravsutredning, finansiella mål, pensionsavsättning och kassaflödesanalys.
• Analysen av avvikelser för ej uppnådda indikatorer och ej genomförda
uppdrag skall utvecklas. I jämförelse med 2016 har dock antalet uppnådda
indikatorer 2017 ökat med 12 procentenheter och utfört antal uppdrag ökat
med 8 procentenheter.
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