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Kommunstyrelsen

Borås Stads årsredovisning 2020 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. 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 God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balans-
kravet är uppfyllt. Koncernperspektivet och de risker som finns i de kommunala koncernföretagen 
kan dock vägas in och beaktas i större utsträckning.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen bedömer att andra viktiga användare, såsom kommunin-
vånare, organisationer, staten m.fl., i större utsträckning bör beaktas vid utformning av årsredovis-
ningen. En tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet bör eftersträvas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.

När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av Kommunfull-
mäktiges indikatorer uppnås inte 20 av 26 (77 %) målvärden. När det gäller Kommunfullmäktiges 
uppdrag har 11 av 26 (42 %) uppdrag inte genomförts under året. Stadsrevisionen noterar att 
mål uppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med an-
ledning av coronapandemin. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genom-
förande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. 
Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällan-
de verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Borås Stad saknar därutöver riktlinjer för god ekono-
misk hushållning.

Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen har utvecklats i jämförelse med tidigare år. En fortsatt 
utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för att tydliggöra kommunens ut-
veckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med rapport bilagd tillställs Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelsen emotses 
senast 2021-09-30. 
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