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Svar på Revisionsrapport - Granskning av Borås Stads 
delårsrapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 
delårsrapport 2020 skickas till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport 2020. Man anser att 
delårsrapporten i huvudsak är upprättad enligt lagar och rekommendationer. 
Man noterar vissa avvikelser, t.ex. gällande resultaträkningens uppställning samt 
att Kommunfullmäktige inte antagit riktlinjer om God ekonomisk hushållning.               

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport per 2020-08-31. Enligt 
lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) skall kommunen minst 
en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild delårsrapport för kommunen 
och kommunkoncernen med prognos för helåret. Delårsrapporten skall 
omfatta minsta halva och högst två tredjedelar av året. I Borås Stad omfattar 
delårsrapporten två tredjedelar av räkenskapsåret.  

Stadsrevisionen bedömer att Borås Stads delårsrapport till innehåll och 
utformning i huvudsak är upprättad enligt God revisionssed, LKBR, 
Kommunallagen och Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 
nummer 17 om delårsrapport. Borås Stads delårsrapport lämnar i allt väsentligt 
upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering, den 
ekonomiska ställningen och räkenskaperna redovisas i huvudsak på ett 
rättvisande sätt.  

Stadsrevisionen framhåller att resultaträkningen inte är helt överensstämmande 
med regelverket i LKBR samt att två förvaltningar har inkommit med 
ofullständig räkenskapsinformation. Borås Stad har inte upprättat riktlinjer för 
God ekonomisk hushållning, men skrivningar om detta finns i 
Kommunfullmäktiges budget och riktlinjer för Finansverksamheten. 

Åtta av 26 indikatorer som fastställs av Kommunfullmäktige följs upp, varav 
fem inte uppnåtts (63%). 26 uppdrag har givits till nämnder och bolag varav 18 
inte har genomförts (69%). 
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Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten 
i november, vilket medför att tiden för att vidta åtgärder blir mycket kort.  

 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 
vill lämna följande yttrande/svar: 

• Det är viktigt att alla förvaltningar lämnar fullständig 
räkenskapsinformation och detta kommer att förbättras till 
årsredovisningen för 2020. 

• Resultaträkningens uppställning kommer att förändras för att 
överensstämma med LKBR. 

• I det av Kommunfullmäktige antagna regelverket för 
Resultatutjämningsreserver (RUR) finns regler om God ekonomisk 
hushållning. Dessa regler kommer även att beslutas separat. 

• Kommunstyrelsen bedriver ett ständigt arbete med sin uppsiktsplikt 
över nämnder och bolag och har i praktiken möjlighet att vidta 
nödvändiga styråtgärder om det blir större avvikelser. Det är svårt att 
praktiskt genomföra ett arbete med en delårsrapport per halvårsskiftet, 
även om det skulle förbättra Kommunfullmäktiges möjlighet att ha 
delårsrapporten som underlag för styrningen. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020, 201116 
2. Rapport Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020, 201116 
 

Beslutet expedieras till 
1. Revisionskontoret, revisionskontoret@boras.se 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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