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Borås Stads årsredovisning 2021  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2021. 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.

När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av Kommun-
fullmäktiges indikatorer uppnås inte 12 av 23 indikatorer (52 %). När det gäller Kommun-
fullmäktiges 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 hus-
hållning 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 jäm-
förelse med tidigare år. Ytterligare utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för 
att tydliggöra kommunens utveckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intres-
senter.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med  bilagd rapport tillställs Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelsen emotses 
senast 2022-09-30. 

Bill Johansson  
Ordförande första revisorsgruppen
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