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1 Inledning 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det 
gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer God revisionssed. 
Revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna granskar 

• Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt 

• Att räkenskaperna är rättvisande 
• Att den interna kontrollen är tillräcklig 

2  Omvärldsanalys 
De förtroendevalda revisorerna prioriterar granskningsinsatser med utgångspunkt från en risk- och 
väsentlighetsanalys. 

Förändringar i stadens verksamhet och organisation bevakas och analyseras fortlöpande. Vidare 
bevakas omvärldsförändringar i övrigt som kan påverka förutsättningarna för den kommunala 
verksamheten och revisionen. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 549 625 625 625 

Kostnader -5 412 -6 500 -6 500 -6 625 

Buffert 0 0 0 60 

Nettokostnader -4 863 -5 875 -5 875 -5 940 

Kommunbidrag 5 750 5 875 5 875 6 000 

Resultat 887 0 0 60 

Ackumulerat resultat 1 032 1 032 1 032 1 032 

     

Nettoinvesteringar     
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4.2 Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges och ytterst medborgarnas kontrollinstrument i det 
demokratiska systemet. Det innebär bl.a. att den verksamhet som bedrivs i Borås Stad årligen granskas 
och prövas enligt God revisionssed av Stadsrevisionen. 

I uppdraget ingår kontroll, uppföljning och att främja hela den kommunala verksamheten d.v.s. såväl 
den verksamhet som bedrivsi de kommunala nämnderna som i de kommunala bolagen. Stadsrevisionen 
är oberoende och granskar på fullmäktiges och därigenom indirekt också på medborgarnas uppdrag. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Budget i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums budgetförslag för år 2020. 

Personalstyrkan uppgår till 5 heltidstjänster. Externa intäkter och övriga externa tjänster budgeteras till 
625 tkr. Den högre intäkten beror delvis på utförd redovisninggranskning av SÄRF och Sjuhärads 
kommunalförbund. Den egna personalstyrkan kommer, liksom tidigare år, att kompletteras med köp av 
externa revisionskonsulter för en högre summa än tidigare år. Revisionskontoret har en fortsatt kostnad 
för systemstöd vilket belastar budgeten för år 2020. 

  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Stadsrevisionen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Detta arbetas löpande med och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Räkenskapsrevision 1 167 1 410 1 410 1 440 

Verksamhetsrevision 3 696 4 465 4 465 4 560 

Summa 4 863 5 875 5 875 6 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
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