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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 

årsredovisning 2021 skickas till Stadsrevisionen. 

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2021.  

Den sammantagna bedömningen är att årsredovisningen är upprättad enligt 

God redovisningssed, Lagen om kommunal bokföring och redovisning, 

Kommunallag och redovisningsrekommendationer. 

Man framhåller att koncernperspektivet behöver utvecklas ytterligare samt att 

man beskriver uppfyllande av mål och indikatorer. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. 

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. 

Syftet med granskningen är att granska om räkenskaperna är rättvisande. 

Granskningen ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 

revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- 

och väsentlighetsperspektiv. 

Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt 

utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat 

och ställning. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 

huvudsak är upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, 

kommunallagen, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

samt God redovisningssed. Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper 

redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt. I 

årsredovisningen saknas verksamhetsmål i koncernperspektivet. 
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När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av 

Kommunfullmäktiges indikatorer uppnås inte 12 av 23 indikatorer (52 %). När 

det gäller Kommunfullmäktiges uppdrag har 12 av 26 uppdrag (46 %) inte 

genomförts under året. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och 

genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett 

förbättringsområde. Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk 

hushållning ska innehålla en sammanhållen utvärdering gällande 

verksamhetsmål och uppdrag för både kommunkoncernen och kommunen, 

vilket saknas. 

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande 

beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen noterar att 

årsredovisningen har fortsatt att utvecklats i jämförelse med tidigare år. 

Ytterligare utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för 

att tydliggöra kommunens utveckling för Kommunfullmäktige, 

kommuninvånare och andra intressenter. 

Stadsrevisionen noterar att ännu flera av RKR:erna nu uppfylls i 

årsredovisningen, exempelvis har förvaltningsberättelsen utvecklats. Områden 

som förbättrats är bl.a. väsentliga personalförhållanden, derivat och 

säkringsredovisning, pensioner samt drift- och investeringsredovisning. 

Bokslutsprocessen har digitaliserats och efterfrågade specifikationer har 

levererats skyndsamt. 

 
 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 

vill lämna följande yttrande/svar: 

 

 Som Revisionskontoret uppmärksammat i sin rapport har 

förvaltningsberättelsen utvecklats och fler rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning, RKR, uppfylls.  

 Resultat- och balansräkningarna är uppställda på ett riktigt sätt och 

innehållet bedöms vara riktigt och rättvisande. 

 Koncernperspektivet har och kommer att fortsätta utvecklas till 

kommande årsredovisningar, vilket är väsentligt då största delen av 

kommunkoncernens tillgångar och skulder finns i de kommunala 

bolagen. 

 Förvaltningsberättelsens avsnitt och analys om God ekonomisk 

hushållning har utvecklats och kommer att fortsätta utvecklas i 

kommande årsredovisningar. 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2021, 220419 
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2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2021” 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads revisionskontor, revisionskontoret@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 


