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§ 367 Dnr KS 2020-00390 1.2.3.3 

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 
årsredovisning 2019 skickas till Stadsrevisionen.   
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.      

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning för 2019. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 
huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, den nya lagen om kom-
munal bokföring och redovisning (LKBR), Kommunallagen och rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Man anser dock att års-
redovisningen kan utvecklas när det gäller koncernperspektivet samt påpekar att 
uppfyllandegraden kan förbättras när det gäller mål/indikatorer och uppdrag. 
Upplysningar i form av noter/tilläggsupplysningar och analyser behöver även 
förbättras.                

Beslutsunderlag 

1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2019, 200420 

2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019” 

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kom-
munstyrelsen beslutar: Upprättat svar från Kommunstyrelsen på 
revisionsrapport om Borås Stads årsredovisning 2019 skickas till Stads-
revisionen. 
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Upprättat svar från Kommun-
styrelsen på revisionsrapport om Borås Stads årsredovisning 2019 skickas till 
Stadsrevisionen enligt föreslagna ändringar, se bilaga. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00390 1.2.3.3 

  

 

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 

årsredovisning 2019 skickas till Stadsrevisionen.   

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 

(KD) yrkande, se bilaga.      

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning för 2019. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 

huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, den nya lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR), Kommunallagen och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Man anser 

dock att årsredovisningen kan utvecklas när det gäller koncernperspektivet samt 

påpekar att uppfyllandegraden kan förbättras när det gäller mål/indikatorer och 

uppdrag. Upplysningar i form av noter/tilläggsupplysningar och analyser 

behöver även förbättras.                

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. 

Från och med räkenskapsåret 2019 gäller en ny redovisningslag ”Lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning”, förkortad LKBR. Normgivande 

organ för kommunal redovisning är Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Med anledning av den nya redovisningslagen har RKR lämnat en ny 

rekommendation, nr 15, som beskriver hur förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen skall upprättas. Även stor del av övriga årsredovisningen styrs 

av RKRs rekommendationer, vilka Stadsrevisionen stämmer av mot hur väl 

Borås Stad följer dessa.  

Årets granskning är omfattande utifrån den nya lagen och man har även gjort 

en genomlysning av stadens pensionsredovisning. Granskningen är ett bra 

underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete med kommande årsredovisningar för 

att förbättra och utveckla redovisning och bokslutsinformation.  

Stadsrevisionen lämnar bl.a. följande bedömningar i rapporten: 
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Förvaltningsberättelsen är till stora delar upprättad enligt RKRs nya 

rekommendation, men det finns förbättringsområden. Den nya lagen trycker på 

koncernperspektivet i första hand och här finns möjligheter att bättre analysera 

verksamhetens utveckling, resonemang kring risker samt även finansiella mål 

för koncernen. Riktlinjer saknas för god ekonomisk hushållning samt en 

utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och personalredovisningen 

saknar vissa uppgifter om sjukfrånvaro. 

När det gäller finansiella mål samt indikatorer och uppdrag noteras att flertalet 

inte uppnås och att detta är ett förbättringsområde. 

Resultaträkningen följer i stort RKRs rekommendationer utom när det gäller 

leasing/hyresavtal. 

Balansräkningen följer i stort RKRs rekommendationer, men det finns några 

avvikelser. Man påtalar att drift- och investeringsredovisningen saknar 

koncernperspektivet.  

Generellt saknar man noter, analys och övriga upplysningar samt att man bör 

anpassa årsredovisningen till en vidare målgrupp än Kommunfullmäktige 

genom tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 

huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, LKBR, Kommunallagen 

och rekommendationer från RKR. 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 

vill lämna följande yttrande/svar: 

 Det är första året som nya Redovisningslagen tillämpas på 

årsredovisningen. Koncernperspektivet är viktigt och kommer att 

utvecklas i kommande årsredovisning, inte minst gäller detta 

verksamhetsutveckling och riskhantering.  

 Strukturen på förvaltningsberättelsen kommer att ses över för att få 

ännu bättre överensstämmelse med RKR 15. 

 Ett arbete pågår med att ta fram ett styrdokument för finansiella mål för 

hela kommunkoncernen och mål för god ekonomisk hushållning. 

 De uppgifter som saknas i noter, upplysningar om t.ex. 

personalredovisning, pensioner och ansvarsförbindelser skall 

kompletteras och utvecklas. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2019, 200420 

2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019”

   

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads Revisionskontor 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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