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§ 341 Dnr KS 2021-00402 1.2.3.3 

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 
årsredovisning 2020 skickas till Stadsrevisionen.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. Den 
sammantagna bedömningen är att årsredovisningen är upprättad enligt God 
redovisningssed, Lagen om kommunal bokföring och redovisning, 
Kommunallag och Redovisningsrekommendationer. Resultat, ekonomisk 
ställning och räkenskaper redovisas på ett rättvisande sätt.  
Man framhåller att koncernperspektivet behöver utvecklas samt önskar en 
tydligare analys, struktur och ökad tillgänglighet. Man beskriver uppfyllnad av 
mål och indikatorer. 
Stadsrevisionen noterar slutligen att årsredovisningen har utvecklats jämfört 
med tidigare år.                
 

Beslutsunderlag 

1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2020, 210419 

2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020 
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 

årsredovisning 2020 skickas till Stadsrevisionen.   

        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. Den 

sammantagna bedömningen är att årsredovisningen är upprättad enligt God 

redovisningssed, Lagen om kommunal bokföring och redovisning, 

Kommunallag och Redovisningsrekommendationer. Resultat, ekonomisk 

ställning och räkenskaper redovisas på ett rättvisande sätt.  

Man framhåller att koncernperspektivet behöver utvecklas samt önskar en 

tydligare analys, struktur och ökad tillgänglighet. Man beskriver uppfyllnad av 

mål och indikatorer. 

Stadsrevisionen noterar slutligen att årsredovisningen har utvecklats jämfört 

med tidigare år.                

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. 

Granskningen skall visa om årsredovisningen är upprättat enligt Lagen om 

Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR), gällande rekommendationer 

från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt i enlighet med God 

redovisningssed. Granskningen skall även visa om årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av resultatet för kommunen och hela kommunkoncernen, om 

det s.k. balanskravet har uppfyllts samt om verksamheten bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt för att uppfylla Kommunfullmäktiges mål för att uppnå 

God ekonomisk hushållning. 

Granskningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 

sammanställda räkenskaper (kallades förut sammanställd redovisning), 

kassaflödesanalys samt drift- och investeringsredovisning. 

Stadsrevisionen bedömer att 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 
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utvecklingen av koncernen samt Borås Stads verksamheter, upplysning om 

ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling, 

balanskravsutredning samt andra förhållanden av vikt. 

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 räkenskapsåret. 

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. 

Borås Stads årsredovisning uppfyller i huvudsak kraven i RKR R16 vid 

upprättandet av de sammanställda räkenskaperna. 

Stadsrevisionen noterar att kassaflödesanalysen innehåller de föreskrivna 

sektorerna och är i huvudsak korrekt uppställd. 

Stadsrevisionen noterar att drift- och investeringsredovisningen inte innehåller 

kommunkoncernperspektivet. Stadsrevisionen bedömer att drift- och 

investeringsredovisningen i huvudsak uppfyller RKR R14. 

Lagstiftaren och RKR betonar att bl.a. finansiell analys och riskbedömning i 

första hand ska göras 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 så även i årsredovisningen för 2020. Stadsrevisionen betonar att 

utvecklingen behöver fortsätta då betydande risker finns hos vissa 

koncernföretag vad gäller resultatutveckling, skuldsättning m.m. Stora risker 

finns främst i Borås Energi och Miljö AB där vissa risker beträffande 

kraftvärmeverket och fjärrvärmeverksamheten borde belysas bättre i Borås 

Stads årsredovisning. 

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 

årsredovisningen. 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. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 

huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning, kommunallagen och rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning. 
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Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 

vill lämna följande yttrande/svar: 

 Det är andra räkenskapsåret som Lagen om kommunal redovisning och 

bokföring gäller. Som Revisionskontoret uppmärksammat i sin rapport 

har ett utvecklingsarbete skett för årsredovisningen jämfört med tidigare 

år. De synpunkter som lämnas i rapporten kommer att ligga till grund 

för att fortsätta arbetet med att utveckla med årsredovisningen. En 

tydlig struktur, analys och utökad tillgänglighet är viktigt. 

 Resultat- och balansräkningarna är uppställda på ett riktigt sätt och 

innehållet bedöms vara riktigt och rättvisande. 

 Koncernperspektivet har utvecklats och kommer att utvecklas till 

kommande årsredovisningar, vilket är väsentligt då betydande tillgångar 

och skulder finns i de kommunala bolagen. 

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

hela kommunkoncernen och mål för god ekonomisk hushållning. 

Beredningen har dragit ut på tiden under den pågående pandemin. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2020, 210419 

2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020”

   

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads revisionskontor, revisionskontoret@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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