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Kommunal redovisning

Sveriges kommuner och landsting har sedan länge varit skyldiga att redovisa 
utfallet av sin verksamhet. Det kommunala redovisningsområdet har gått från att 
vara i stort sett oreglerat, till en reglering som under de senaste två decennierna 
utvecklats i väsentlig grad. Dagens reglering är emellertid inte okomplicerad 
utan ger upphov till ett flertal intressanta rättsliga frågeställningar, bland annat 
frågan om vilken rättslig ställning som kan tillskrivas olika typer av normer inom 
området.

I denna rättsvetenskapliga studie analyseras, systematiseras och utvärderas 
regleringen som berör den kommunala redovisningsskyldigheten, särskilt 
i ljuset av att redovisningen ska upprättas i enlighet med den rättsliga 
standarden god redovisningssed. Undersökningen omfattar flera rättsområden 
där konstitutionella, kommunal- och redovisningsrättsliga frågor behandlas 
parallellt. Inom ramen för undersökningen utvärderas bland annat förhållandet 
mellan lagstiftningen och den s.k. kompletterande normgivningen, både ur 
ett principiellt perspektiv och genom en särskild undersökning av fyra utvalda 
redovisningsfrågor. De fyra redovisningsfrågor som behandlas är redovisningen 
av materiella anläggningstillgångar, bidrag till infrastruktur, pensionsåtagandet 
samt den sammanställda redovisningen.
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Förord 

Denna avhandling har skrivits under en spännande tid inom det 

kommunalrättsliga området. Utredningen om en kommunallag för 

framtiden har under arbetets gång lämnat sina betänkanden (SOU 

2013:53 och SOU 2015:24) och den kommunala redovisningsutred-

ningen har under våren 2016 presenterat sitt betänkande om hur 

framtidens kommunala redovisningsreglering borde se ut (SOU 

2016:24). Förhoppningsvis kan även denna undersökning fungera 

som ett bidrag när översynen av dessa frågor nu fortgår.  

Det finns ett antal personer som på ett eller annat sätt har varit be-

tydelsefulla för mig under arbetets gång. Jag kan tyvärr inte nämna 

alla, men några är värda att framhålla särskilt.  

Ett stort tack till professor Eleonor Kristoffersson och Örebro uni-

versitet där jag inledningsvis antogs som doktorand. Eleonor har un-

der den huvudsakliga delen av doktorandstudierna varit min huvud-

handledare och outtröttligt läst och kommenterat mina utkast. 

Professor Stefan Olsson, min bihandledare under större delen av 

doktorandstudierna och även huvudhandledare under arbetets slut-

fas, introducerade mig för forskningsuppgiften och det intressanta 

kommunala redovisningsområdet. Han har även under hela arbetet 

kommenterat mina utkast och utmanat mina teser. Tack! Ett särskilt 

tack till universitetslektor Ann-Christine Petersson Hjelm som trodde 

på mig redan som student. 

Jag vill även tacka min bihandledare docent Mats Höglund samt 

professor Håkan Gustafsson och professor Anders Hultqvist som alla 

har läst och kommenterat delar av manuset. 

Tack till professor Joakim Nergelius som fungerade som fakultets-

opponent på mitt halvtidsseminarium och universitetslektor Åsa 

Örnberg som var särskild granskare på mitt slutseminarium. Jag vill 

även tacka professor Torbjörn Tagesson som under avhandlingsar-

betets slutskede läste och kommenterade delar av innehållet. 

Min svägerska, doktorand Alicia Ohlsson, har hjälpt till och korrek-

turläst den engelska översättningen. Tack! 

Kollegorna vid ämnet Juridik i Karlstad utmanar och utvecklar mig 

dagligen. Jag är tacksam över att ha så trevliga kollegor. Ingen nämnd 

ingen glömd! 
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Familjen är allt. Min fru Hannah och min bonusdotter Maiya – tack 

för att ni finns. Mina föräldrar Inger och Ulf, tack för allt. Anders och 

Johan, mina bröder och förebilder.  

Doktorandstudierna har ekonomiskt möjliggjorts genom en dokto-

randtjänst vid Karlstads universitet, tillsammans med ett stipendium 

från Torsten Söderbergs stiftelse. Tryckningen av avhandlingen har 

finansierats genom bidrag från Emil Heijnes Stiftelse. Jag är oerhört 

tacksam för det ekonomiska stöd som detta inneburit. 

I undersökningen har material t.o.m. den 1 juni 2016 beaktats.   

 

 

Karlstad i augusti 2016 

 

Per-Ola Wiklander 
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valtningsdomstolen, HFD. Eftersom det endast var fråga om ett 

namnbyte kommer i undersökningen genomgående refereras till HFD 

även när mål som avgjorts av domstolen under namnet Regeringsrät-

ten behandlas. De tidigare länsrätterna ersattes av tolv stycken för-

valtningsrätter 15 februari 2010. I och med att det i detta fall var fråga 

om en omorganisation kommer länsrätterna i undersökningen be-

nämnas med namnen de hade innan verksamheten ersattes av för-

valtningsrätterna. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Varje kommun är skyldig att bl.a. upprätta en årsredovisning vid årets 

slut där kommunen beskriver hur verksamheten har bedrivits och hur 

kommunens ekonomiska ställning har förändrats under året som gått. 

Ämnet för denna undersökning är regleringen som närmare behand-

lar den kommunala redovisningsskyldigheten. 

Det finns ett antal intressen som motiverar att kommunerna ska 

redovisa de medel de har blivit anförtrodda att förvalta. För det första 

föreligger ett övergripande samhällsekonomiskt intresse. Sveriges 

kommuner ansvarar i dag för den huvudsakliga delen av den offent-

liga förvaltningen.1 Den kommunala organisationen har för att kunna 

hantera detta ansvar förändrats avsevärt, både i kvantitativa och kva-

litativa termer. Antalet kommuner på lokal nivå har exempelvis mins-

kat från ca 2500 stycken under första delen av 1900-talet till dagens 

290 stycken.2 Ekonomiska frågor har därmed kommit att bli allt vikti-

gare och röra allt större summor. Att kommunerna till övervägande 

del finansierar verksamheten genom allmänna medel motiverar att 

krav ställs på uppföljning och kontroll av verksamheten. Den kom-

munala redovisningen är en del av denna uppföljning och kontroll.  

Till det samhällsekonomiska intresset kan för det andra ett effekti-

vitetsintresse anknytas. Effektivitetsintresset fokuserar på att redo-

visningen ska fungera som en kontroll och uppföljning av hur effektivt 

kommunerna använder de medel som de förfogar över.3 

För det tredje föreligger ett demokratiintresse. I enlighet med de-

mokratiintresset ska redovisningen garantera insyn i den kommunala 

verksamheten, vilket i en svensk kontext är grundläggande för an-

svarsutkrävandet av de styrande i kommunerna.  

                                                

 
1
 Statskontoret (2015) s. 30 ff. 

2
 Se t.ex. Gustavsson (1999) s. 59 ff., Bergevärn & Olson (1987) s. 19 f. och Tarschys 

(1984). Jfr SOU 2015:24 s. 143 f., prop. 1990/91:117 s. 6 f. och prop. 1973:90 s. 188 f. 
3
 Se t.ex. RKR Idéskrift (2014) s. 10 f. Jfr prop. 1996/97:52 s. 29 f. och Ds C 1987:5 s. 39 f. 
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Avslutningsvis kan, för det fjärde, intresset av att underlätta fram-

åtriktade beslut framhållas. Redovisningen är viktig när beslut ska tas 

om framtida investeringar eller åtstramningar inom verksamheten.4 

Utifrån dessa intressen kan olika intressentkategorier identifieras.5 

Viktiga intressenter i en kommunal kontext är kommunmedlemmar-

na, de förtroendevalda i kommunen, staten, statistikorgan, media och 

intressenter från det privata näringslivet. Kommunmedlemmarna har 

genom att de betalar skatt och avgifter rätt att ta del av hur kommu-

nen använder och finansierar den kommunala verksamheten med 

dessa medel. Den politiska oppositionen är intresserad av att utfallet 

av den styrande majoritetens politik synliggörs. Den styrande majori-

teten behöver relevant ekonomisk information för att kunna utvär-

dera bedriven verksamhet samt planera framtida verksamhet. Staten 

har ett berättigat intresse av att kontrollera användningen av bl.a. 

tilldelade statsbidrag. Kommunernas finansiella rapporter är även av 

intresse för olika statistikorgan, som t.ex. SCB. Därutöver kan även 

aktörer från det privata näringslivet och media vara intresserade av 

att utvärdera kommunens ekonomiska ställning, t.ex. vid långivning, 

olika typer av samarbeten samt vid granskning av kommunens verk-

samhet.  

För att uppfylla intressena och tillfredsställa de olika intressentka-

tegorierna är det dock inte tillräckligt att kommunerna redovisar ut-

fallet av verksamheten, utan centralt är även hur redovisningen går 

till. Om inte kommunerna genom sin redovisning presenterar en rätt-

visande bild av sin verksamhet och ekonomi går syftet med redovis-

ningen förlorat. För att visa olika intressenter hur verksamheten be-

drivits samt hur de aktuella medlen använts måste en enskild kom-

mun därmed kunna presentera en tillförlitlig och adekvat redovis-

ning. Syftet med regleringen av den kommunala redovisningen är att 

skapa förutsättningar för en sådan adekvat redovisning. Ett ytterli-

gare syfte med regleringen av den kommunala redovisningen är att 

säkerställa möjligheten till jämförelser såväl mellan kommuner, som 

mellan olika redovisningsperioder i den enskilda kommunen.6 För att 

redovisningen ska kunna ligga till grund för sådana jämförelser är det 
                                                

 
4
 Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 17 f. 

5
 Jfr SOU 2016:24 s. 79 f. 

6
 Prop. 1996/97:52 s. 30. 
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av betydelse att det står klart vilka normer som ska styra kommuner-

nas upprättande av årsredovisningen, samt så långt möjligt är klart 

hur normerna ska tolkas och tillämpas. Vid en närmare undersökning 

av regleringen av den kommunala redovisningsskyldigheten är det 

dock inte helt klart vilka normer och andra källor som är av betydelse 

inom området samt hur dessa ska tolkas och tillämpas sinsemellan. 

Den kommunala redovisningsskyldigheten är framför allt reglerad i 

kommunallagen (1991:900), KL och lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, KRL. Utöver lagstiftningen inom området hänvisas det 

till den rättsliga standarden god redovisningssed. Inom ramen för 

lagstiftningen hänvisas också till s.k. normgivande organ som har till 

uppgift att komplettera lagstiftningen med olika typer av uttalanden. 

Uttalandena ger uttryck för det aktuella organets uppfattning om vad 

som ska betecknas som god redovisningssed i en viss fråga. De all-

männa råd och rekommendationer som publiceras av normgivande 

organ sammanfattas inom det redovisningsrättsliga området under 

beteckningen den kompletterande normgivningen.7 Inom det kom-

munala redovisningsområdet kan framför allt ett normgivande organ 

identifieras, den ideella föreningen Rådet för kommunal redovisning, 

RKR. 

Vilken rättslig ställning den kompletterande normgivningen inom 

det kommunala redovisningsområdet har, har inte diskuterats nämn-

värt i förarbetena till lagstiftningen eller i den juridiska litteraturen.8 

Det fördes i förarbetena till KRL t.ex. inte någon diskussion om hur 

regleringen närmare skulle förstås i en kommunalrättslig kontext. 

Någon problematisering, beaktat bl.a. de överprövningsmöjligheter 

som är möjliga, av vilket material som är av betydelse vid bedömning-

en huruvida en kommun har redovisat i enlighet med god redovis-

ningssed aktualiserades exempelvis inte. Vilken ställning den kom-

pletterande normgivningen har i förhållande till andra rättskällor av 

                                                

 
7
 Användningen av termen ”normgivning” kommer att problematiseras i den fortsatta fram-

ställningen, se avsnitt 1.5 och 13.4.4. 
8
 Jfr motsvarande diskussion avseende den kompletterande normgivningen för privat sek-

tor, se bl.a. SOU 1996:157 s. 135 ff., prop. 1998/99:130 s. 180 ff., Bjuvberg (2006) s. 117 

ff., Thorell (2008) s. 109 ff., Hultqvist (SST 2009) s. 250 ff. och Nilsson (2011) s. 115 ff. Jfr 

även tidigare av Thorell (1984) s. 32 ff., Norberg (1991) s. 129 ff. och Thorell (1996) s. 63 

ff. 
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mer traditionellt slag är därmed oklart. En fråga som uppkommer är i 

och med detta vilka normer som ur ett rättsligt perspektiv ska anses 

ingå i regleringen av den kommunala redovisningsskyldigheten, samt 

hur dessa normer ska värderas sinsemellan. Den lagtekniska lösning-

en verkar innebära att en presumtion föreligger för att den komplette-

rande normgivningen bör tillämpas och att normerna därmed får 

rättslig betydelse inom ramen för lagstiftningens hänvisning till god 

redovisningssed. Hur stark presumtionen är i en rättslig kontext är 

dock oklart. Oklarheter om vilken rättslig ställning den komplette-

rande normgivningen har kan leda till följdproblem vid tillämpning-

en, eftersom det därmed inte är klart för kommunerna vilka normer 

de ska, bör respektive får tillämpa vid upprättandet av sina årsredo-

visningar.  

Oklarheter om den kompletterande normgivningens rättsliga ställ-

ning anknyter även till konstitutionella frågor såsom bestämmelserna 

om normgivningsmakten. Genom den lagtekniska lösningen uppstår 

en form av delegering eller decentralisering av makt att utfärda rätts-

ligt betydelsefulla normer som synes avvika från de delegationsmöj-

ligheter som framgår av regeringsformen (1974:152, omtryck 

2011:109), RF. Hur den lagtekniska lösningen och den komplette-

rande normgivningen ska bedömas i förhållande till principerna för 

normgivningsmakten i RF är oklart. Bedömningen av den komplette-

rande normgivningens rättsliga ställning är i detta avseende beroende 

av den konstitutionella kontexten. 

Därtill kommer frågan om hur regleringen ska bedömas i förhål-

lande till regleringen för privat sektor. Den systematik som har be-

skrivits ovan, med en lagstiftning i grunden och normgivande organ 

som publicerar normer som ska komplettera lagstiftningen, var en 

lagteknisk lösning som vid införandet av KRL redan förekom inom 

den privata sektorn. Vid införandet av KRL var det en uttrycklig am-

bition att regleringen så långt möjligt skulle stämma överens med 

motsvarande reglering för den privata sektorn. Samtidigt som regle-

ringen för den privata sektorn har influerat strukturen på KRL och 

dess materiella innehåll, poängterades vid införandet av KRL att den 

s.k. kommunala särarten kunde innebära att särskilda redovisnings-

lösningar aktualiserades för kommunal sektor jämfört med de lös-
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ningar som valts för privat sektor.9 Hur förhållandet mellan den pri-

vata sektorns reglering och regleringen av den kommunala redovis-

ningsskyldigheten ska bedömas är dock inte klart, varken i sin helhet 

eller i dess enskildheter. Det kan t.ex. diskuteras hur den kommunala 

redovisningsregleringen ska tolkas och tillämpas när det i förarbetena 

till den kommunala redovisningsregleringen har hänvisats till regle-

ringen för privat sektor och den senare sedermera förändras. Ett an-

nat exempel är när normgivande organ för kommunal sektor, vid pub-

licerandet av ny kompletterande normgivning, följer utvecklingen 

inom privat sektor samtidigt som den kommunala redovisningslag-

stiftningen inte förändras. 

Regleringen av den kommunala redovisningsskyldigheten ger såle-

des upphov till ett flertal rättsligt intressanta frågeställningar som 

omfattar flera rättsområden. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka och ut-

värdera regleringen av den kommunala redovisningsskyldigheten. 

Vad som därvid är centralt är utvärderingen av de källor – normgiv-

ning, kompletterande normgivning etc. – som ska ligga till grund för 

ställningstagandet att den kommunala redovisningen är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed samt förhållandet mellan dessa käl-

lor. 

Inom ramen för syftet ingår en undersökning och utvärdering av 

rättssystematisk karaktär. Det kommunala redovisningsrättsliga 

områdets systematik undersöks och utvärderas dels genom att förhål-

landet mellan lagstiftningen, den kompletterande normgivningen och 

andra rättskällor analyseras, dels genom att regelverkets konstitut-

ionella överensstämmelse granskas närmare.10 Inom ramen för sys-

                                                

 
9
 Prop. 1996/97:52 s. 42 f. 

10
 Termen det kommunala redovisningsrättsliga området kommer i undersökningen använ-

das för att benämna det regelkomplex som är avsett att rättsligt reglera den kommunala 

redovisningsskyldigheten. Terminologin är tänkt att underlätta för läsaren när det refereras 

till regleringen i sin helhet. Jfr frågan om redovisningsrätt som ett eget rättsområde, se 

Olssons (2012) introduktionsbok till ämnet redovisningsrätt och Elgebrants recension av 
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tematiseringen ingår också en internationell utblick samt analys av 

den lagstiftningsteknik som har använts, den s.k. ramlagstekniken. 

Därutöver innebär systematiseringen en undersökning och utvärde-

ring av hur den kommunala redovisningsregleringen ska förstås i för-

hållande till dels det kommunalrättsliga regelverket i övrigt, dels i 

förhållande till den redovisningsreglering som gäller för privat sektor. 

Som ett delsyfte inom ramen för det övergripande syftet ingår även 

att problematisera regleringen ur ett rättsteoretiskt perspektiv. I fo-

kus är sådana teoribildningar som utmanar föreställningen om rät-

tens monocentriska karaktär. En teoribildning som kommer att lyftas 

fram och behandlas särskilt är teorin om rättslig polycentri. Teorin 

om rättslig polycentri kommer dels fungera som en rättsteoretisk 

plattform som anknyter till det material som används i undersökning-

en, dels användas som ett verktyg för att utvärdera det kommunala 

redovisningsrättsliga områdets särskilda karakteristik.11 

Undersökningens övergripande syfte uppfylls genom besvarandet 

av följande forskningsfrågor: 

 

Forskningsfråga A: Vilken rättslig ställning har normgivande or-

gan och kompletterande normgivning inom det kommunala redo-

visningsrättsliga området?   

 

Genom den lagtekniska lösningen uppstår frågan hur de normgivande 

organen och den kompletterande normgivningen inom det kommu-

nala redovisningsområdet ska förstås i en rättslig kontext. Det kan 

t.ex. diskuteras huruvida den rättsliga systematiken inom området 

innebär att det särskilt bildade normgivande organet RKR får vad 

som i praktiken kan likställas med en delegerad normgivningsmakt. 

Av intresse vid bedömningen av vad som ska betecknas som god re-

dovisningssed för den kommunala sektorn är även frågan om vilken 

rättslig ställning andra normgivande organ samt annan komplette-

rande normgivning har. 

 

                                                                                                                                  

 
denna, Elgebrant (JT 2013/14) s. 180 ff. Jfr även Thorell (2008) s. 17 ff. och Kellgren (SN 

2012) s. 98. 
11

 Undersökningens rättsteoretiska utgångspunkter utvecklas i avsnitt 1.3.2. 
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Forskningsfråga B: Vilken funktion har den kompletterande 

normgivningen i förhållande till lagstiftningen inom det kommu-

nala redovisningsrättsliga området? 

 

Utöver generella slutsatser om förhållandet mellan lagstiftningen och 

den kompletterande normgivningen, kommer en särskild undersök-

ning av fyra stycken redovisningsfrågor att genomföras. I den sär-

skilda undersökningen utvärderas framför allt det materiella förhål-

landet, avseende kvantitet och kvalitet, mellan bestämmelserna i KRL 

och den kompletterande normgivningen från framför allt RKR. Vad 

som närmare undersöks är huruvida den kompletterande normgiv-

ningen endast fungerar som en utfyllnad och precisering i förhållande 

till bestämmelserna i lagstiftningen, eller om den kompletterande 

normgivningen i materiell mening kan anses tillföra nytt, och möjlig-

en även avvikande, material i förhållande till lagtexten.  

 

Forskningsfråga C: Vilka likheter och skillnader i fråga om regle-

ringarnas struktur och materiella innehåll går att identifiera mellan 

privat och kommunal sektor?   

 

Kommunernas redovisningsskyldighet är i första hand en kommunal-

rättslig fråga. Den kommunala redovisningsregleringen är dock influ-

erad av både den kommunalrättsliga regleringen och den redovis-

ningsrättsliga reglering som i övrigt gäller för statlig och privat sektor. 

Det kommunala redovisningsrättsliga området kan i och med detta 

beskrivas ligga i gränslandet mellan kommunalrätt och redovisnings-

rätt. Historiskt sett synes regleringen för kommunal sektor framför 

allt ha influerats av utvecklingen som skett inom den privata sek-

torn.12 Även i fråga om den övergripande systematiken, med en hän-

visning till god redovisningssed och normgivande organ, synes ambit-

ionen vara att efterlikna den regleringsteknik som har använts vid re-

gleringen av den privata sektorns redovisning. I vilken omfattning och 

på vilket sätt den kommunala redovisningsregleringen influeras av 

regleringen för privat sektor är dock inte klart. Det är därmed av in-

                                                

 
12

 Prop. 1990/91:117 s. 122 f., prop. 1996/97:52 s. 43 och RKR Idéskrift (2011) s. 4. Se 

även Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (1986) s. 9 f. 
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tresse att undersöka hur och i vilken omfattning dels den kommunal-

rättsliga regleringen i övrigt, dels redovisningsregleringen för privat 

sektor influerar innehållet och tillämpningen av reglerna inom speci-

fikt det kommunala redovisningsrättsliga området.13 

 

1.3 Metod, material och rättsteoretiska 

utgångspunkter 

1.3.1 Metod och material 

Den metodologiska huvudfåran inom det rättsvetenskapliga området 

brukar betecknas rättsdogmatik. Den metodologiska ansatsen i denna 

undersökning är, i enlighet med regleringens särdrag som presente-

rats i inledningen om ämnet, något annorlunda än vad som brukar 

hänföras till den rättsdogmatiska metoden i snäv mening. Sandgren 

har uppmärksammat att det inte föreligger konsensus om vad som 

karaktäriserar en rättsdogmatisk undersökning.14 Sandgren lyfter se-

dermera fram ett antal karaktärsdrag, av vilka jag ska anknyta till 

några särskilt utvalda. En rättsdogmatisk undersökning kan, enligt 

Sandgren, bestämmas av bl.a. sin metod och sitt material, sitt syfte, 

sitt inifrånperspektiv, den verksamhet som utövas samt rättsreglernas 

karaktär.15  

En rättsdogmatisk undersökning kan bestämmas av sin metod och 

sitt material. Metoden och materialet anknyts till att det i en rätts-

dogmatisk undersökning är rättskälleläran, vilken innefattar vad som 

beskrivs som de traditionella rättskällorna författningar, förarbeten, 

praxis och den juridiska litteraturen, som ska användas.16 Samtidigt 

är det i dag ett okontroversiellt konstaterande att de traditionella 
                                                

 
13

 Med regleringen för privat sektor avses i undersökningen i första hand EU:s rättsakter, 

internationella redovisningsstandarder från International Accounting Standards Board, 

IASB, årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL och Bokföringsnämndens, BFN, allmänna 

råd. 
14

 Sandgren (TfR 2005) s. 649. Jfr t.ex. diskussionen mellan Lavin och Peczenik i FT, La-

vin (FT 1989) s. 115 ff., Peczenik (FT 1990) s. 41 ff. och Lavin (FT 1990) s. 71 ff. 
15

 Sandgren (TfR 2005) s. 649. 
16

 Andra benämningar än de traditionella rättskällorna förekommer, se t.ex. Tuori (2013) s. 

33 ff., Vahlne Westerhäll, Thorpenberg & Jonasson (2009) s. 181, Kleineman (2013) s. 21 

och Gräns (2013) s. 423. 
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rättskällorna inte kan betraktas som en uttömmande uppräkning av 

de källor som kan komma att användas som rättsliga auktoritetsskäl 

och betraktas som rättskällor inom ramen för en rättsdogmatisk 

undersökning.17 Vilka rättskällor och vilken rättskällelära som an-

vänds inom ett visst område är således inte alla gånger klart på för-

hand utan kan endast identifieras efter ett närmare studium av det 

aktuella rättsområdet.18 Att normativt försöka definiera begreppen 

rättskälla respektive rättskällelära möter i och med detta svårighet-

er.19 Det material som aktualiseras i denna undersökning innefattar 

även material utöver de traditionella rättskällorna. Den komplette-

rande normgivningen inom det kommunala redovisningsrättsliga om-

rådet består nämligen av normer och andra uttalanden som inte kan 

hänföras till de traditionella rättskällorna. Det redovisningsrättsliga 

området är i och med detta ett exempel på ett rättsområde där en 

rättslig systematik råder som inte stämmer överens med den tradit-

ionella bilden av rättskällorna och rättskälleläran.20 Det använda 

materialet i undersökningen speglar detta förhållande. Vad som dock 

ska poängteras är att de traditionella rättskällorna – och den tradit-

ionella rättskälleläran – fungerar som utgångspunkt vid utvärdering-

en av de icke traditionella rättskällorna.   

En rättsdogmatisk undersökning kan vidare karaktäriseras utifrån 

sitt syfte och den verksamhet som utövas. Verksamheten som utövas 

skulle därmed vara att tolka och systematisera det rättsliga materi-

alet, medan syftet är att fastställa gällande rätt.21 För att uppfylla syf-

tet och svara på de forskningsfrågor som ställts upp i undersökningen 

                                                

 
17

 Se t.ex. Peczenik (1995) s. 212 ff. Jfr även Lavin (FT 1989) s. 119 f. och Strömholm 

(1996) s. 330 ff. Det torde i dag vara få rättsområden i det svenska rättsystemet som end-

ast kan undersökas med hjälp av de nationellt betingade rättskällorna författningar, förar-

beten, rättspraxis och den juridiska litteraturen. EU-rättens påverkan är ett exempel på hur 

rättskällorna ständigt utvecklas och omvandlas, jfr t.ex. Bernitz (2002) s. 29 ff. 
18

 Hellner (2001) s. 25. 
19

 Se t.ex. Sandgren (TfR 2005) s. 651 och Gustafsson (2002) s. 152 ff. Jfr Tuori som iden-

tifierar en deskriptiv respektive normativ rättskällelära, Tuori (2013) s. 33 ff. Med det sagt 

är det enligt min mening fortfarande fruktbart att arbeta med begreppen rättskälla och rätt-

skällelära, så länge tydlighet råder om vad begreppen avser i en viss given kontext, se 

avsnitt 7.4.  
20

 Thorell (1996) s. 63. 
21

 Se t.ex. Peczenik (1995) s. 312, Sandgren (TfR 2005) s. 650 f. och Hellner (2001) s. 22 

f. 
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är det nödvändigt att tolka och systematisera regleringen av det 

kommunala redovisningsrättsliga området. Det föreligger dock inget 

syfte att fastställa ”gällande rätt” i enskilda redovisningsfrågor.22 Be-

dömningar om vad som är gällande rätt, eller vad som ska betecknas 

som god redovisningssed, kan dock aktualiseras, framför allt inom 

ramen för den särskilda undersökningen i del III.23 En sådan bedöm-

ning är dock i så fall en följd av syftet att utvärdera förhållandet mel-

lan lagstiftningen och den kompletterande normgivningen och inte 

utifrån ett uttalat syfte att fastställa gällande rätt. Avsikten att tolka 

och systematisera regleringen som ska ligga till grund för ställnings-

taganden om gällande rätt, kan däremot anknytas till ett av de karak-

tärsdrag som anses känneteckna rättsdogmatiken. 

En rättsdogmatisk undersökning brukar fortsättningsvis karaktäri-

seras som att det rör sig om en undersökning av rätten från ett internt 

perspektiv.24 Ett sådant perspektiv anläggs även i denna undersök-

ning. Det är således fråga om en systemintern undersökning av det 

kommunala redovisningsrättsliga området, vilket kan jämföras med 

t.ex. en rättssociologisk undersökning som betraktar rättssystemet 

utifrån.25 

Avslutningsvis kan rättsdogmatiken bestämmas av som koppling 

till och synen på rättsreglernas karaktär. Rättsdogmatikens naturliga 

koppling till rättsreglerna knyts till deras karaktär av auktoriserade 

regler.26 Även denna undersökning utgår från ett givet komplex av 

auktoriserade regler, i formen föreskrifter. Därutöver tillkommer 

undersökningen av den kompletterande normgivningen där kärnfrå-

gan är just vilken auktoritet som ska tillskrivas dessa normer. I det 

avseendet tillämpas ett vidare angreppssätt och undersökningen kan 

till övervägande del beskrivas som problemorienterad.27 Beaktat 

                                                

 
22

 Begreppet gällande rätt är i sig problematiskt, se t.ex. Gustafsson (2002) s. 60 f., Agell 

(1997) s. 37 ff. och Strömholm (1996) s. 25 ff. Jfr t.ex. Kellgren (SN 2003) för en diskuss-

ion om hur denna problematik kan gestalta sig inom det redovisningsrättsliga området.  
23

 Se vidare kapitel 8–12. 
24

 Se t.ex. Jareborg (SvJT 2004) s. 4 och Sandgren (TfR 2005) s. 649. 
25

 Jfr Strömholm (1972) s. 7 ff. 
26

 Sandgren (TfR 2005) s. 649. Jfr Lavin (FT 1989) s. 117. 
27

 Se vidare Westberg (1992) s. 424 ff. Inom ramen för en problemorienterad ansats foku-

seras i huvudsak på en faktisk företeelse och ansatsen innebär fortsättningsvis en större 

öppenhet där argumentationen kan frigöras från den traditionella rättskälleläran. En regel-
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undersökningens inriktning och den kommunala redovisningsregle-

ringens karaktär innefattar undersökningen konstitutionella, kom-

munal- och redovisningsrättsliga frågor. Undersökningen kan därmed 

även benämnas tvärdisciplinär eller interdisciplinärrättslig.28 

I undersökningen kompletteras genomgående resonemangen de 

lege lata av kritiska resonemang och diskussion de lege ferenda. En 

de lege ferenda-diskussion återfinns även i undersökningens avslu-

tande kapitel, där vissa särskilda frågor lyfts fram och diskuteras.29 

Det är min uppfattning att kritisk argumentation och argumentation 

de lege ferenda borde betraktas som ett naturligt inslag i rättsveten-

skaplig forskning. 

Undersökningen anknyter således sammanfattningsvis till flera av 

de karaktärsdrag som kan anföras som karakteristiska för en rätts-

dogmatisk undersökning. Föreliggande undersökning innehåller dock 

även drag som skiljer sig från den traditionellt rättsdogmatiska 

undersökningen. Beaktat att jag sympatiserar med Sandgrens mot-

vilja att beteckna den rättsvetenskapliga verksamheten som dogma-

tisk, samt det faktum att undersökningen inte i alla delar kan anses 

falla inom ramen för vad som karaktäriserar rättsdogmatiken, be-

nämner jag undersökningen rättsanalytisk.30 

Nedan presenteras översiktligt det material som används i under-

sökningen. Den kommunala redovisningsskyldigheten är fastslagen i 

KL. I KL återfinns dock inga materiella bestämmelser som preciserar 

vad redovisningsskyldigheten innebär. Närmare bestämmelser i för-

fattningsform återfinns i stället huvudsakligen i KRL. KRL är i likhet 

med KL en ramlag, vilket innebär att många redovisningsfrågor inte 

heller i KRL får en fullständig behandling. Vissa frågor behandlas inte 

alls.31 I och med lagstiftningens utformning är det dels i flera fall svårt 

att tolka och tillämpa bestämmelserna i lagtexten genom att endast 

studera lagtextens ordalydelse, dels regleras flera frågor inte alls i la-

                                                                                                                                  

 
orienterad ansats är mer sluten och fokuserar tydligare på enskilda bestämmelser eller ett 

väl avgränsat regelkomplex.  
28

 Jfr Bjuvberg (2006) s. 25, Elgebrant (2012) s. 41 och Påhlsson (SN 2016) s. 88. 
29

 Se avsnitt 13.4. 
30

 Sandgren (TfR 2005) s. 656. Jfr Agell (1997) som använder sig av begreppet ”konstruk-

tiv rättsvetenskap”.  
31

 I KRL finns t.ex. ingen bestämmelse som berör tillämpliga redovisningsprinciper. Jfr 2 

kap. 3 a och 4 §§ årsredovisningslagen, ÅRL, samt avsnitt 8.2.2 och 13.4.3. 
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gen. I lagstiftningen hänvisas i stället till den rättsliga standarden god 

redovisningssed. 

Inte heller förarbetena ger vägledning i flera frågor, trots att det 

handlar om frågor som har fått en ofullständig behandling i lagtexten. 

I vissa fall hänvisas vidare till vad som gäller för den privata sektorn, i 

andra fall hänvisas även i förarbetena till god redovisningssed.32 Hän-

visningen till just god redovisningssed i lagstiftningen torde vara den 

huvudsakliga orsaken till att även förarbetena är knapphändigt ut-

formade. Det ska dock poängteras att det i förarbetena gällande vissa 

frågor finns mer eller mindre konkreta uttalanden om hur reglerna i 

KRL ska tolkas och tillämpas, vilka har betydelse i en rättslig kontext. 

Vad som särskilt ska uppmärksammas i fråga om förarbetsmaterial är 

den kommunala redovisningsutredningens, KomRed, betänkande ”En 

ändamålsenlig kommunal redovisning” som överlämnades till rege-

ringen den 21 mars 2016.33 Betänkandet har ännu inte lett till ny lag-

stiftning men utredningens slutsatser och förslag beaktas i undersök-

ningen. 

Vad gäller praxis kan konstateras att det inte finns något avgörande 

från de högsta instanserna där den huvudsakliga frågan i målet berör 

regleringen i KRL. En anledning till att det saknas fall från högsta in-

stans torde vara att det inte har införts några bestämmelser om sank-

tioner vid bristande följsamhet gentemot bestämmelserna i KRL.34 

Prövningen av årsredovisningens innehåll ska i första hand ske inom 

det politiska systemet. Det ska emellertid noteras att det kan finnas 

möjlighet att pröva redovisningsfrågor genom det kommunala laglig-

hetsprövningsinstitutet.35 Inget sådant fall har dock nått högsta in-

stans.36  

                                                

 
32

 Se t.ex. prop. 1996/97:52 s. 57 och 81 f. 
33

 SOU 2016:24. 
34

 Prop. 1996/97:52 s. 46. 
35

 Frågan kommer att behandlas särskilt i den fortsatta framställningen, se avsnitt 3.6 och 

7.3.2. 
36

 Jfr SOU 2015:24 s. 542 ff., där kommunallagsutredningen framhåller att mängden preju-

dikat från HFD i laglighetsprövningsmål generellt sett är låg. Se även Örnberg (2014) s. 7 f. 

Det kan noteras att det även kopplat till regleringen för privat sektor anses föreligga en 

brist på prejudikat där redovisningsrättsliga frågor behandlas, se Kellgren & Bjuvberg 

(2014) s. 38 och Olsson (2012) s. 19. 
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I och med avsaknaden av prejudikat från högsta instans som berör 

kommunala redovisningsrättsliga frågor kommer avgöranden från 

underrätter (KamR och LänsR/FörvR) ingå i undersökningen. Antalet 

domstolsavgöranden är dock överlag få och de som finns kan således 

endast ge underlag för försiktiga slutsatser med en uppenbar brist vad 

gäller deras prejudicerande värde. Underrättsavgörandena används i 

undersökningen i första hand för att exemplifiera hur de undersökta 

frågorna har behandlats när de har prövats av domstol. Sådana avgö-

randen kan dock även visa på tendenser i hur domstolarna bedömer 

frågor av ett visst slag.37 

Ett alternativ till domstolsavgöranden skulle kunna vara att hän-

visa till särskilda uttalanden från normgivande organ, när dessa utta-

lar en ståndpunkt i en viss redovisningsfråga.38 Sådana uttalanden 

publiceras av de flesta normgivande organ inom redovisningsområdet 

och kan ha stor praktisk betydelse vid tillämpningen av de generella 

normerna.39 Det som inom det kommunala redovisningsrättsliga om-

rådet närmast kan liknas vid sådana uttalanden är RKR:s yttranden. I 

dagsläget har dock RKR endast publicerat sex stycken yttranden på 

sin hemsida vilket knappast kan ses som en väl utvecklad praxis som 

kan fungera som ett alternativ till domstolspraxis.  

Det finns knappt någon juridisk litteratur som specifikt behandlar 

det kommunala redovisningsrättsliga området. Eftersom många av de 

frågor som behandlas i undersökningen tangerar andra rättsområden 

kan dock litteratur som behandlar anknytande rättsområden vara re-

levant även inom ramen för denna undersökning. I undersökningen 

aktualiseras utöver monografier, författningskommentarer och artik-

lar i juridiska tidskrifter även läroböcker och handböcker som käll-

material.40   

I undersökningen kommer även företagsekonomisk och förvalt-

ningsekonomisk litteratur att beaktas.41 Användningen av sådant 

                                                

 
37

 Jfr Lavin (FT 1989) s. 121. 
38

 Jfr Bjuvberg (2006) s. 77. 
39

 Se t.ex. Bokföringsnämnden, BFN, och Rådet för finansiell rapportering, RfR, som publi-

cerar uttalanden som kompletterar de allmänna råden och rekommendationerna. Dessa 

organ behandlas närmare i kapitel 5. 
40

 Jfr t.ex. Lavin (FT 1989) s. 119, von Essen (2000) s. 4 och Lundin (1999) s. 26 (not 16). 
41

 Jfr t.ex. Johansson (2010) s. 48 f. och Thorell (1984) s. 46. 
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material följer framför allt av att de flesta materiella redovisningsreg-

lerna i lagstiftningen och den kompletterande normgivningen har sin 

grund i ekonomisk teoribildning, alternativt mer eller mindre tydligt 

avviker från sådan teoribildning. Behandlingen av företagsekono-

miskt inriktat material är dock avhängigt undersökningens inomrätts-

liga perspektiv och är således främst tänkt att komplettera det rätts-

liga materialet för att möjliggöra en fullständig rättsvetenskaplig ana-

lys av regleringen inom området. Det kan i detta sammanhang note-

ras att en del av den ekonomiska redovisningsteori som behandlas i 

den företagsekonomiska och förvaltningsekonomiska litteraturen har 

kodifierats genom lagstiftning, förarbetsuttalanden samt i den kom-

pletterande normgivningen. Sådan redovisningsteori som har kodifie-

rats ska, enligt min uppfattning, även betraktas som rättsligt materi-

al.42 Jag kommer också att referera till statsvetenskaplig litteratur vid 

behandlingen av de konstitutionella spörsmålen.43       

Som genomgången ovan indikerar ger de traditionella rättskällorna 

i flera fall ingen eller otillräcklig ledning vid en tillämpningssituation. 

I stället är tillämparen hänvisad till vad som kan betecknas som god 

redovisningssed. Såsom uppmärksammats tidigare är den komplette-

rande normgivningen av särskild betydelse vid bedömningen av vad 

som ska betecknas som god redovisningssed, vilket även innebär att 

detta material är av central betydelse i undersökningen. Utöver den 

kompletterande normgivning som RKR publicerar beaktas även kom-

pletterande normgivning från andra nationella och internationella 

normgivande organ inom redovisningsområdet.  

Det huvudsakliga materialet i undersökningen är sammanfatt-

ningsvis de traditionella rättskällorna författningar, praxis (prejudikat 

men även underrättspraxis), förarbeten och den juridiska litteraturen, 

samt kompletterande normgivning från internationella och nationella 

normgivande organ.44 Därtill beaktas företagsekonomisk, förvalt-

ningsekonomisk och statsvetenskaplig litteratur.  

 

                                                

 
42

 Jfr Olsson (2012) s. 14 f. 
43

 Jfr Petersson (1999) s. 239 f. och Lundin (1999) s. 27. 
44

 Begreppet praxis avser i denna undersökning domstolspraxis, medan begreppet redo-

visningspraxis används som benämning för sådan praxis i olika redovisningsfrågor som 

eventuellt kan identifieras i kommuner och landsting. 
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1.3.2 Rättsteoretiska utgångspunkter 

Som har framgått i föregående avsnitt innefattar undersökningen en 

del material som inte kan hänföras till de traditionella rättskällorna. 

Användningen och utvärderingen av sådana källor leder vidare till en 

diskussion om rättens karaktär ur ett rättsteoretiskt perspektiv. 

Det identifierade materialet indikerar att rättsområdet är pluralist-

iskt och/eller polycentriskt till sin karaktär. Inom teoribildningen om 

rättens pluralism framhålls rättens splittring och att rätten kan pro-

duceras på andra sätt än genom normgivning från staten. Staten är i 

ett pluralistiskt perspektiv endast en av flera ”normgivare” inom ra-

men för flera normsystem. I en svensk kontext skapar t.ex. EU och 

EU-rätten en pluralistisk ordning, med samexisterande och ibland 

konkurrerande normsystem.  Inom teoribildningen om rättens plural-

ism brukar oftast intas ett externt perspektiv på rätten och teorin hän-

förs ofta till studier inom bl.a. områdena för rättsantropologi och 

rättssociologi.45 I ett sådant externt perspektiv kan även rättssystemet 

som sådant ses som ett normsystem bland flera. Det ekonomiska 

normsystemet kan t.ex. betraktas som ett annat sådant normsystem. 

Om rättssystemet ses som ett i någon mening identifierbart och av-

gränsat normsystem bland flera skulle det kommunala redovisnings-

rättsliga området därmed kunna betraktas som pluralistiskt i den me-

ningen att det samspelar och i vissa fall konkurrerar med det ekono-

miska normsystemet.46 De rättsliga normerna skulle kunna betraktas 

som ”limited interventions of a more extensive normative order than 

as self-efficient activities which are sharply limited towards other 

non-legal phenomena.”47 Det ekonomiska normsystemet, i form av 

redovisningsteoretiska grundantaganden etc., påverkar innehållet i 

den rättsliga regleringen och detta normsystem kan även ibland 

komma i konflikt med den rättsliga regleringen. Vid uppmärksam-

mandet av att enskilda kommuner inte följer de i lagstiftningen in-

tagna bestämmelserna för hur redovisningen ska gå till, synes t.ex. ett 

                                                

 
45

 Gustafsson (2002) s. 106 och 125 ff. och Petersen & Zahle (1995) s. 8. Jfr Tamanaha 

(SLR 2008) s. 376 och 390. För en fördjupning om rättsantropologi respektive rättssocio-

logi, se t.ex. Moore (red.) (2005) och Hydén (2002b).  
46

 Se Hydén (2002a) s. 114 ff. om normer och olika handlingssystem. Jfr Tamanaha (SLR 

2008) s. 397 ff. och Gustafsson (2002) s. 143 ff. 
47

 Zahle (1995) s. 195. 
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motiv ofta vara att det ekonomiska normsystemet har getts företräde 

framför det rättsliga. Syftet med regleringen av en viss fråga är natur-

ligtvis att det omvända ska gälla, att det ekonomiska normsystemet i 

förekommande fall ska stå tillbaka i förhållande till det rättsliga 

normsystemet.  

Även den kompletterande normgivningen skulle kunna betraktas 

ur ett sådant mer externt pluralistiskt perspektiv eftersom det inte är 

självklart att dessa normer ska ses som rättsliga normer. Det synes 

t.ex. inte råda konsensus om den kompletterande normgivningen 

produceras inom eller utanför rättssystemet, vilket skulle kunna ses 

som ett argument för att det är fråga om skilda normsystem som ska 

fungera inom samma rättsliga miljö.48 

Rättens pluralistiska tendenser kan dock även identifieras inom 

den rättsliga strukturen som sådan. Enligt Gustafsson är t.ex. ”rätts-

liga normer … generiskt, axiologiskt och systematiskt pluralistiska, de 

har sitt ursprung i skilda värdemässiga, historiska och sociala kontex-

ter”, vilket enligt honom innebär att rätten i princip per definition är 

pluralistisk.49 Även om den kompletterande normgivningen betraktas 

som inomrättslig, skulle således den rättsliga systematiken inom det 

kommunala redovisningsrättsliga området kunna visa på en pluralist-

isk ordning. Rättslig pluralism skulle föreligga i den meningen att det 

dels finns en lagstiftning som behandlar ramarna för hur kommuner-

na ska redovisa, dels finns kompletterande normgivning som har ut-

vecklats av normgivande organ och som är mer eller mindre fri-

stående i förhållande till lagstiftningen. Normerna kan sedermera i 

sin tur ha sin utgångspunkt i skilda värdemässiga och sociala kontex-

ter etc. 

Sammanfattningsvis kan det noteras att det i flera fall är svårt att 

särskilja de rättsliga och ekonomiska normsystemen från varandra. 

Införandet av en utvecklad lagstiftning inom området har inneburit 

ett förrättsligande av delar av det ekonomiska normsystemet, samti-

digt som det ekonomiska normsystemet även fortsättningsvis påver-

kar innehållet i det rättsliga normsystemet.  

                                                

 
48

 Se t.ex. Thorell (2008) s. 17 och Olsson (2010) s. 33 samt jfr Kellgren & Bjuvberg (2014) 

s. 39. 
49

 Gustafsson (2002) s. 148. 
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Teorin om rättslig polycentri är i sin tur i huvudsak en teori om 

rättskällorna från ett inomrättsligt perspektiv, inom vilken den tradit-

ionella bilden av rättskällorna och hur dessa värderas sinsemellan 

problematiseras.50 Den som först anses ha introducerat teorin i en 

nordisk kontext är dansken Henrik Zahle, som diskuterade den i en 

artikel år 1986.51 Han utvecklade då teorin om att rättsligt material 

kan skapas på olika nivåer inom rättssystemet och att olika rättskällor 

kan få olika räckvidd inom olika rättsområden. Det polycentriska in-

nebär att det går att identifiera flera olika rättskälleläror – inbegripet 

olika rättskällor – beroende på vilken del av rättssystemet som under-

söks. Zahle identifierade framför allt en myndighetsspecifik rättskäl-

lelära.52 

Både teorin om rättslig polycentri och teorin om rättens pluralism 

utmanar föreställningen om rättens monocentriska karaktär. Den 

monocentriska ideologin framhåller rättens enhet och att normgiv-

ningen sker från ett statligt centrum. Teorin om rättens monocentri 

utgår, i likhet med teorin om rättslig polycentri, från ett internt per-

spektiv på rätten men anknyter till skillnad från den senare tydligt till 

rättsstatsperspektivet och den traditionella rättskälleläran.53  

Enligt min uppfattning synes den lagtekniska lösningen inom det 

kommunala redovisningsrättsliga området förutsätta den komplette-

rande normgivningen som en integrerad och accepterad del av det 

totala normsystemet. En analys av dessa normer kommer i undersök-

ningen i och med detta ske från ett inomrättsligt perspektiv och fram-

för allt relatera till teoribildningen om rättslig polycentri.54 

Teorin om rättslig polycentri fungerar, enligt min uppfattning, 

bättre som teoretisk förklaringsmodell utifrån ett internt perspektiv 

på rätten, även om en externt orienterad rättsuppfattning om rättens 

pluralism inte avvisas. Såsom visats tidigare har identifierandet av 

rättens pluralistiska karaktär synliggjort hur det ekonomiska och 

                                                

 
50

 Petersen & Zahle (1995) s. 8 och Modéer (SvJT 2009) s. 343 ff. Jfr om hur den finska 

teoribildningen om rättslig polycentri skiljer sig från den danska som här återges, se Gus-

tafsson (2002) s. 424 ff. med vidare hänvisningar. 
51

 Zahle (1986) s. 752 ff. Jfr Gustafsson (2002) s. 149. 
52

 Zahle (1986) s. 752. 
53

 Gustafsson (2002) s. 106 ff. 
54

 Jfr Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 39. 
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rättsliga normsystemet inom detta rättsområde existerar parallellt 

och att det rättsliga normsystemet inte fullt ut kan förstås utan att be-

akta det ekonomiska normsystemet.  

Teorin om rättslig polycentri kan i en undersökning av detta slag, 

enligt min uppfattning, användas på åtminstone två sätt. I enlighet 

med teoribildningen kan ståndpunkten intas att rätten som sådan är 

polycentrisk. Olika rättsområden skulle därmed kunna betraktas som 

mer eller mindre polycentriska.55 Teorin används i detta fall som en 

form av normativ teoretisk plattform inom vilket det aktuella materi-

alet utvärderas. Utvärderingen inriktas huvudsakligen mot att för-

klara varför det undersökta rättsområdet är polycentriskt i högre eller 

lägre grad. 

Teoribildningen kan även användas för att utvärdera huruvida ett 

visst rättsområde överhuvudtaget är polycentriskt och i så fall i vilken 

grad det kan hävdas att polycentri förekommer. Redovisningsregle-

ringen för den privata sektorn har t.ex. beskrivits som att det utmärks 

av s.k. rättslig polycentri, en slutsats som bygger på hur regleringen är 

systematiserad.56 Rättslig polycentri förutsätts i så fall inte föreligga, 

utan rättsområdets systematik fungerar i stället som utgångspunkt för 

den teoretiska utvärderingen. Vid en sådan undersökning är det fram-

för allt fråga om deskriptiva analyser för att beskriva de rättskällor 

som faktiskt används inom ett rättsområde.57 

Teorin om rättslig polycentri används sammanfattningsvis i det 

förra fallet som en utgångspunkt för undersökningen, medan den i 

det senare fallet i huvudsak fungerar som ett resultat av den genom-

förda undersökningen. Skillnaden torde även kunna beskrivas som 

skillnaden mellan ett normativt respektive deskriptivt synsätt på rät-

tens polycentriska karaktär. 

Ett tredje teoretiskt angreppssätt är dock, enligt min mening, möj-

ligt. Enligt min uppfattning kan de två ovan presenterade perspekti-

ven korsbefrukta varandra. I denna undersökning används teorin om 

rättslig polycentri dels som en form av teoretiskt avstamp som bl.a. 

motiverar det material som används i undersökningen, dels som en 

del av resultatredovisningen. Med det senare avses att det kommu-
                                                

 
55

 Jfr t.ex. Gustafsson (2002) s. 160 och 167. 
56

 Olsson (2010) s. 32. 
57

 Jfr Påhlsson (SN 1995) s. 574. 
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nala redovisningsrättsliga området inte förutsätts motsvara den teore-

tiska beskrivningen av rättslig polycentri utan att detta måste under-

sökas inom ramen för den rättsliga kontext som föreligger.  

Som teoretiskt avstamp och utgångspunkt för undersökningen får 

teorin om rättslig polycentri närmast förstås som att jag anammar en 

dynamisk rättskälleuppfattning. Undersökningen präglas av en öp-

penhet både gentemot möjliga rättskällor och i fråga om hur dessa ska 

värderas sinsemellan.58 Samtidigt är den monocentriska ideologin 

fortfarande central i metodologiskt hänseende.  

Som en del av undersökningens resultat kommer den deskriptiva 

utvärderingen av det kommunala redovisningsrättsliga området i för-

hållande till teorin om rättslig polycentri vara ett återkommande in-

slag. Den deskriptiva utvärderingen kommer att utgå från vad Påhls-

son identifierar som olika dimensioner av rättslig polycentri.59 Påhls-

son identifierar, som jag uppfattar det, tre olika dimensioner av rätts-

lig polycentri.60 Nedan introduceras dessa dimensioner.  

Den första dimensionen av rättslig polycentri tar sikte på hur 

rättskällorna värderas olika av olika aktörer på olika nivåer i sam-

hället och att de får olika räckvidd inom olika rättsområden. Påhlsson 

benämner detta som att ”rätten adresseras polycentriskt”.61 Kopplat 

till den första dimensionen har Blume identifierat två huvudspår; dels 

en identifieringsuppgift som innebär att identifiera de källor som fak-

tiskt får rättslig betydelse inom ett rättsområde, dels en analys av hur 

de aktuella källorna ska värderas i förhållande till varandra och den 

skillnad i betydelse som samma typ av källa kan få inom olika rätts-

områden.62 Blume uttalar sammanfattningsvis att rättskällorna dels 

kan vara olika inom olika rättsområden, dels kan samma typ av rätts-

källa värderas olika.63  

Den andra dimensionen tar sikte på produktionen av normerande 

material, att ”rätt skapas av olika rättsproducenter”.64 Rättsligt 

                                                

 
58

 Jfr Gustafsson (2002) s. 161 f. 
59

 Påhlsson (1995) s. 125. 
60

 Påhlsson (1995) s. 123 ff. Ytterligare dimensioner av rättslig polycentri skulle också 

kunna tänkas. 
61

 Påhlsson (1995) s. 125. 
62

 Blume (1993) s. 166 f. 
63

 Blume (1993) s. 165. Jfr Zahle (1986) s. 755. 
64

 Påhlsson (1995) s. 125. 
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material kan således produceras av aktörer som inte hör till den trad-

itionella bilden av den centrala statliga normgivaren, utan normer kan 

produceras av flera olika aktörer på skilda nivåer i rättssystemet. Så-

dan ”produktion” kan även ske utöver de möjligheter som ges inom 

ramen för bestämmelserna om normgivningsmakten. Påhlssons dis-

kussion tar sikte på dåvarande Riksskatteverkets, RSV, rekommen-

dationer och hur dessa rekommendationer kan få stor betydelse vid 

tillämpning av skattelagstiftningen.65 Materialet kan sedermera sam-

tidigt, i vissa fall, komma att avvika från lagstiftningens ordalydelse 

beroende på myndighetens tolkning av de föreskrifter som rekom-

mendationerna är tänkta att komplettera. 

Inom det redovisningsrättsliga området kan det även handla om att 

normer skapas av normgivande organ p.g.a. att det inte finns några 

materiella regler rörande en viss fråga i lagstiftningen.66 Ett sådant 

egenhändigt skapande av normer, innebär i princip något mer än bara 

en tolkning av gällande regler. Jämförelsen mellan redovisningsrätten 

och skatterätten haltar därmed något.67 

Påhlssons slutsatser i förhållande till de två första dimensionerna 

av rättslig polycentri leder honom till identifierandet av en tredje di-

mension, nämligen att SKV:s rekommendationer, när de är gynn-

sammare för den enskilde än lagtexten, kan leda till en definitiv regle-

ring av en viss fråga som skiljer sig från lagtextens ordalydelse. SKV:s 

reglering kan, enligt Påhlsson, bli definitiv eftersom ingen av de in-

blandade parterna, varken SKV eller den skattskyldige, har några inci-

tament att överklaga ett beslut som är meddelat utifrån ovan be-

skrivna förutsättningar. SKV kommer inte att överklaga tillämpning-

en av sina egna rekommendationer, samtidigt som en enskild som har 

fått en gynnsammare bedömning i förhållande till lagtexten inte heller 

kommer ha några incitament till en sådan överprövning. Påhlsson 

menar att det i detta fall ”alltså inte endast är fråga om olika rättspro-

ducenter och regler med olika betydelser på olika nivåer. Sådana kri-

                                                

 
65

 Påhlsson (1995) s. 125 f. I det följande hänvisas till den nuvarande myndigheten Skatte-

verket, SKV, eftersom de slutsatser som Påhlsson presenterade i sin avhandling år 1995 

även har bäring på SKV:s nuvarande verksamhet. Jfr t.ex. Påhlsson (2007) s. 205 ff. och 

Påhlsson (2013) s. 101 ff. 
66

 Jfr SOU 2003:71 s. 139. 
67

 Olsson (2010) s. 33. 
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terier på polycentri uppfylls i princip generellt av [SKV:s] rekommen-

dationer och andra uttalanden på skatteområdet. De situationer jag 

nyss skisserat är i stället exempel på ytterligare en polycentrisk di-

mension, eftersom vissa frågor kan antas få sin definitiva reglering på 

det angivna sättet.”68  

Sammanfattningsvis handlar således den första dimensionen om 

identifierandet av flera rättskälleläror där olika rättskällor får varie-

rande betydelse inom olika rättsområden. I en redovisningsrättslig 

kontext kan resonemanget utvecklas ytterligare beaktat att källor vil-

kas plats i rättssystemet överhuvudtaget kan diskuteras ändå får en 

konkret rättslig betydelse vid avgörandet av enskilda redovisningsfrå-

gor. Den andra dimensionen innebär att rätten produceras av olika 

aktörer. De rättskällor som identifieras kan således inte direkt tillskri-

vas den centrala statsmakten, utan rätt kan även skapas av andra or-

gan som inte enligt normala mekanismer, som t.ex. RF:s bestämmel-

ser om normgivningsmakten, har tilldelats någon makt att utfärda 

bindande författningar eller besluta i konkreta rättstvister. Den tredje 

dimensionen identifierar att sådan rätt som i sig har skapats enligt 

den första och andra dimensionen kan få avgörande betydelse ur ett 

rättsligt perspektiv. Ett visst rättsområdes systematik och de enskilda 

normernas konstruktion kan innebära att ett uttalande av en alterna-

tiv rättsproducent får stå oemotsagt och därmed bilda den rättsliga 

verkligheten. 

I den fortsatta undersökningen återkommer diskussionen om rätts-

lig polycentri i förhållande till det kommunala redovisningsrättsliga 

området dels i slutet av del II, dels i den särskilda undersökningen i 

del III. Därutöver sammanfattas och utvecklas slutsatserna i under-

sökningens avslutande del IV.  
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 Påhlsson (SN 1995) s. 576. 
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1.4 Avgränsningar 

Undersökningen berör den kommunala redovisningsregleringen. I 

och med avgränsningen till den kommunala redovisningsregleringen 

kommer ingen fördjupad undersökning av redovisningsregleringen 

för staten aktualiseras.69 

En viss enhets redovisning kan grovt delas upp i internredovisning 

respektive externredovisning, även om en skarp gräns dem emellan 

många gånger är svår att upprätthålla i praktiken.70 Internredovis-

ningen är avsedd för internt bruk och ligger till grund för beslutsfat-

tande och olika typer av uppföljning för att på kort och lång sikt för-

bättra verksamheten.71 Externredovisningen avser i stället den redo-

visning som kommunerna är skyldiga att upprätta enligt lag.72  

Externredovisningen kan i sin tur delas upp i icke-offentlig respek-

tive offentlig redovisning.73 Till den icke-offentliga redovisningen hör 

i huvudsak den löpande bokföringen. Det som avses med icke-

offentlig i en redovisningsrättslig mening är att det inte föreligger nå-

got krav på att löpande presentera sådan information offentligt.74 Ut-

gångspunkten att vissa delar av redovisningen är icke-offentlig i redo-

visningsrättslig mening ska dock inte sammanblandas med möjlig-

                                                

 
69

 Staten och de statliga myndigheterna lyder under särskilda regler. Rörande statens re-

dovisningsskyldighet, se framför allt 9 kap. 10 § RF, 3 kap. 2 § och 5 kap. 12 § riksdags-

ordningen (1974:153) samt 10 kap. budgetlagen (2011:203). Jfr SOU 2008:115 s. 85 ff. 

och vidare t.ex. Sterzel (2004a), Sterzel (2009) s. 279 ff., Bull & Sterzel (2013) s. 220 ff., 

Nergelius (2014) s. 111 ff. och Eka, Hirschfeldt, Jermsten & Svahn Starrsjö (2012) s. 360 

ff. För de statliga myndigheternas redovisningsskyldighet, se förordning (2000:606) om 

myndigheters bokföring, förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och 

förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem. Ekonomistyrnings-

verket, ESV, är ansvarig myndighet för att utveckla god redovisningssed för de statliga 

myndigheterna, se förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. Se 

även vidare i t.ex. Falkman (1997), Falkman & Orrbeck (2001), ESV 2012:38 och RiR 

(2013).   
70

 Se t.ex. SOU 1994:17 (del I) s. 119 f., Brorström, Haglund & Solli (1998), Holmström & 

Lindholm (2011) s. 348 f. och Falkman (2001) s. 17. Jfr även SOU 2016:24 s. 82. 
71

 SOU 1994:17 (del I) s. 119 f., Holmström & Lindholm (2011) s. 349 och Falkman (2001) 

s. 17 ff. 
72

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 47 f. och 67 samt Ds 1996:30 s. 58 ff. Noterbart är att extern- 

respektive internredovisning även är företagsekonomiska subdiscipliner, se t.ex. Bror-

ström, Haglund & Solli (1998).  
73

 Prop. 1998/99:130 s. 174 ff. 
74

 SOU 1994:17 (del I) s. 120.  
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heten att t.ex. begära ut en kommuns bokföring med stöd av 2 kap. 

tryckfrihetsförordningens (1949:105), TF, bestämmelser om utläm-

nande av allmän handling.75  

Den offentliga externredovisningen omfattar de rapporter som den 

redovisningsskyldige ska presentera offentligt, gentemot långivare, 

kommunmedlemmar, staten m.fl. De rapporter som främst brukar 

förknippas med den offentliga externredovisningen är årsredovis-

ningen och delårsrapporter. Eftersom redovisningen som presenteras 

i årsredovisningen och genom delårsrapporter i stor utsträckning 

bygger på den löpande bokföringen, är det svårt att upprätthålla di-

stinktionen mellan offentlig och icke-offentlig externredovisning. Det 

är dock i huvudsak den förra, offentliga, externredovisningen som är 

av intresse i den fortsatta undersökningen. 

Revisionen av den kommunala redovisningen anknyter till fullmäk-

tiges godkännande av årsredovisningen, vilket framgår av 8 kap. 18 § 

KL med vidare hänvisning till 5 kap. 25 a § KL. Även regleringen av 

den kommunala budgetprocessen tangerar frågorna i denna under-

sökning. Bestämmelserna om budget och revision behandlas dock 

endast i den mån de har en konkret anknytning till de redovisnings-

rättsliga frågor som är av intresse.76 

Hänvisningar till god sed förekommer inom flera andra rättsområ-

den på liknande sätt som inom det redovisningsrättsliga området. 

Närmast anknytning torde god revisionssed ha, som enligt 9 kap. 9 § 

KL gäller för den kommunala revisionen.77 Andra exempel där det i 

lagstiftning hänvisas till god sed är 9 § 1 st. b personuppgiftslagen 

(1998:204), 5 § marknadsföringslagen (2008:486), 8 kap. 4 § 1 st. rät-

tegångsbalken (1942:740), samt 8 § fastighetsmäklarlagen 

(2011:666). Hur hänvisningen till god sed tolkas och tillämpas inom 

andra rättsområden faller utanför ramen för undersökningen. 

Någon empirisk undersökning av t.ex. kommunernas årsredovis-

ningar kommer inte att genomföras. Avgränsningen följer av att syftet 
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 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 september 2014 i mål nr 1266-14 och 

Kammarrätten i Stockholms dom den 15 april 2013 i mål nr 1642-13, där sådana frågor 

aktualiserats. Jfr även Kammarrätten i Sundsvalls dom den 18 juni 2004 i mål nr 2698-03. 
76

 Bestämmelser om budget återfinns framför allt i 8 kap. 4–11 §§ KL. Revisionen regleras 

i 9 kap. KL, se vidare Lundin (1999). 
77

 Se vidare SKL (2014a). Jfr 9 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL. 
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med undersökningen inte är att undersöka hur kommunerna i prakti-

ken tillämpar redovisningsreglerna. Däremot har jag funnit det beri-

kande att i enstaka fall hänvisa till enskilda kommuners årsredovis-

ningar. Syftet med detta är att exemplifiera en särskild frågas prak-

tiska hantering eller betydelse. 

I avhandlingen genomförs ingen undersökning av hur andra län-

ders reglering av den kommunala redovisningen ser ut. Även om ing-

en komparativ metod har används innebär det inte att undersökning-

en saknar jämförande inslag. De jämförelser som görs är dock av en 

annan karaktär än den klassiska komparationen med ett antal särskilt 

utvalda länder.78 Om någon internationell påverkan på den svenska 

kommunala redovisningsregleringen alls kan identifieras består den i 

första hand av internationella organs kompletterande normgivning 

och EU:s normgivning, inte av enskilda staters redovisningsreglering-

ar. Jag har därför valt att fokusera på dessa regelverk i stället för att 

göra komparationer med enskilda länder. Därutöver sker genomgå-

ende en jämförelse med regleringen för den privata sektorn inom ra-

men för undersökningen av den nationella redovisningsregleringen. 

 

1.5 Terminologi 

I undersökningen används termen kommun som sammanfattande 

beteckning på kommuner, landsting och kommunalförbund om inte 

annat uttryckligen framgår.79  

Termen normgivande organ kommer att användas för att beteckna 

de organ som är (mer eller mindre) särskilt anförtrodda att publicera 

råd, rekommendationer och andra uttalanden inom det redovisnings-

rättsliga området. Termen normgivande organ återfinns i lagtexten i 

bl.a. 1 kap. 3 § 2 st. KRL och 2 kap. 3 § 2 st. ÅRL. Som sammanfat-

tande beteckning på de råd, rekommendationer och andra uttalanden 

som dessa organ publicerar kommer termen den kompletterande 

normgivningen användas. Termen synes för svensk del för första 

gången ha använts i arbetet som föregick antagandet av ÅRL och har 

                                                

 
78

 Om komparativ metod, se bl.a. Strömholm (SvJT 1971) s. 251 ff., Strömholm (SvJT 

1972) s. 456 ff., Bogdan (2003) s. 22 ff. och Jonsson Cornell (2015) s. 17 ff. 
79

 Jfr 1 kap. 1 och 2 §§ KRL samt prop. 1996/97:52 s. 46 f. och 67.  
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använts i senare förarbeten och i den juridiska litteraturen.80 Även om 

jag anser att användningen av termen ”normgivning” är i viss mån 

problematisk, en fråga som jag har för avsikt att återkomma till i 

undersökningens avslutande del, ansluter jag mig således till den 

terminologi som huvudsakligen råder i lagstiftningen, förarbetena och 

den juridiska litteraturen. Med anledning av detta kommer termen 

norm användas i en vidsträckt betydelse och beteckna regler som fö-

rekommer både i författningstext, allmänna råd och i andra icke-

bindande rekommendationer. 

Utöver de terminologiska frågor som har behandlats i detta avsnitt 

kommer sådana frågor och användningen av olika begrepp diskuteras 

och definieras genomgående i avhandlingen. 

 

1.6 Disposition 

Undersökningen är strukturerad i fyra delar. 

Del I består av avhandlingens två första kapitel. I kapitel ett har 

ämnet samt bl.a. undersökningens syfte och metod presenterats. I ka-

pitel två ges inledningsvis en historik över den kommunala redovis-

ningsregleringens utveckling sedan 1860-talet. Den historiska tillba-

kablicken är av betydelse för förståelsen av det kommunala redovis-

ningsrättsliga områdets karaktär och den rättssystematiska utvärde-

ringen som sker i del II. I kapitlet diskuteras även kommunen som 

självstyrande ekonomisk enhet samt hur den kommunala redovis-

ningen och dess särart närmare ska förstås. 

Därefter följer del II, i vilken den kommunala redovisningsrättsliga 

regleringen utvärderas och systematiseras. I denna del relateras den 

kommunala redovisningsregleringen, utöver till det som behandlats i 

del I, även till redovisningsregleringen för privat sektor. Del II är in-

delad i fem kapitel. I kapitel tre behandlas den lagstiftning som ligger 

till grund för den kommunala redovisningsskyldigheten. I kapitel fyra 

behandlas RKR och den kompletterande normgivning som RKR pub-

licerar. Kapitel fem innehåller en genomgång av annan normgivning 
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 Se SOU 1994:17 (del I) s. 140, prop. 1995/96:10 (del I) s. 178, prop. 1998/99:130 s. 

180, SOU 2016:24 s. 272, Bjuvberg (2006) s. 117, Olsson (2010) s. 30, Knutsson, Norberg 

& Thorell (2012) s. 37 och Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 40. 



 

38 

 

och kompletterande normgivning, andra normgivande organ samt 

annan verksamhet som är av betydelse vid systematiseringen av det 

kommunala redovisningsrättsliga området. I det sjätte kapitlet under-

söks den rättsliga standarden god redovisningssed och hur den ska 

förstås i en kommunal kontext. I kapitel sju undersöks hur den kom-

munala redovisningsregleringen ska karaktäriseras ur ett konstitut-

ionellt perspektiv samt vilken rättslig ställning som den komplette-

rande normgivningen har inom den kommunala sektorn. I kapitlet 

diskuteras även den kommunala redovisningsrättsliga rättskälleläran 

och rättsområdet i förhållande till teorin om rättslig polycentri.     

I del III genomförs en särskild undersökning där framför allt för-

hållandet mellan lagstiftningens materiella bestämmelser och den 

kompletterande normgivningen utvärderas. Undersökningen i del III 

är en fördjupning av den generella och principiella diskussion som 

förts i del II. Även i denna del görs genomgående jämförelser med re-

gleringen för den privata sektorn. I kapitel åtta ges en introduktion till 

den särskilda undersökningen. I kapitlet presenteras inriktningen på 

den särskilda undersökningen, vad som ska undersökas samt de av-

gränsningar som aktualiseras. Därutöver diskuteras vissa redovis-

ningsprinciper, kvalitativa egenskaper och redovisningsbegrepp som 

har betydelse för förståelsen och tillämpningen av de specifika be-

stämmelser som ska undersökas närmare i de följande kapitlena. I 

kapitel nio till kapitel tolv, följer sedermera en undersökning av regle-

ringen av fyra särskilt utvalda redovisningsfrågor. I kapitel nio under-

söks regleringen av redovisningen av materiella anläggningstill-

gångar, i kapitel tio redovisningen av bidrag till infrastrukturella inve-

steringar, i kapitel elva redovisningen av det kommunala pensionså-

tagandet och avslutningsvis undersöks i kapitel tolv regleringen av 

den sammanställda redovisningen. 

Avhandlingens sista del, del IV, består av ett kapitel. I kapitel tret-

ton sammanfattas avhandlingens huvudsakliga innehåll. Därutöver 

lyfts undersökningens centrala slutsatser fram och diskuteras. Av-

slutningsvis ges även vissa synpunkter de lege ferenda. 
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2 Bakgrund och rättsliga utgångs-

punkter 

2.1 Inledning 

Den kommunalrättsliga utvecklingen påverkas av de samhälleliga för-

ändringar som sker över tid.81 Förändringar kan ske genom olika for-

mer av kodifiering, alternativt att lagstiftaren så att säga ”går före” 

och genom lagstiftning förändrar de strukturer, institutioner etc. som 

samhället vilar på.82 Sådana grundläggande principer för hur rätten 

utvecklas är påtagliga i fråga om den kommunala redovisningsregle-

ringen. I detta kapitel ska inledningsvis den kommunala redovis-

ningsregleringens historiska utveckling undersökas närmare. 

Den historiska tillbakablicken tar sin utgångspunkt i kommunal-

förordningarna från år 1862.83 Genom 1862 års kommunalförord-

ningar bildas i princip dagens moderna kommuner och landsting. Vid 

denna tid växer också det som kan liknas vid modern ekonomisk poli-

tik fram genom industrialiseringen och den organiserade kapital-

ismens intåg.84 Under den andra halvan av 1800-talet utvidgades 

även den kommunala sektorns verksamhet till att omfatta nya områ-

den där kommunerna dels fick möjlighet att utifrån en generell befo-

genhet bedriva verksamhet, dels blev pålagda uppgifter av den cen-

trala statsmakten.85  

I propositionen till 1991 års KL beskrivs att det därefter skett en 

strukturell revolution under mitten av 1900-talet, som innebär att 

dagens kommuner har få likheter med tidigare generationers kom-

muner.86 Tarschys noterade i början av 1980-talet att förändringen 

under mitten av 1900-talet inte endast har avsett volymen på den of-

                                                

 
81

 Se om den kommunala sektorns utveckling, SOU 1945:38 s. 17 ff. och SOU 2007:72 s. 

57 ff. Jfr Esping (1994) s. 83, Danielsson (1983) s. 37 f., Brorström, Haglund & Solli (1998) 

s. 44 och Brorström & Solli (1990) s. 53.  
82

 Jfr Rothstein (2010) s. 178 f. och Esping (1994) s. 36 f. 
83

 Se t.ex. Lundin (1999) s. 81 ff., Inger (2011), Stjernquist (1999), Sandin (1991) och Her-

litz (1964) för rättshistoriska redogörelser med längre tidshorisonter. 
84

 Magnusson (2011) s. 28 f. I Sverige införs t.ex. näringsfrihet fullt ut genom 1864 års 

näringslivsförordning, se Inger (2011) s. 268 och Riberdahl (2013) s. 295.  
85

 Herlitz (1964) s. 265 ff. och Lundin (1999) s. 88 f. 
86

 Prop. 1990/91:117 s. 7. 
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fentliga sektorn utan att det även har varit fråga om en kvalitativ för-

vandling. Utvecklingen har därmed lett fram till en ”offentlig sektor 

som inte bara är större utan också i många avseenden är annorlunda 

än den en gång var.”87  

Beskrivningen av utvecklingen av den kommunala redovisningsre-

gleringen i ljuset av 1862 års kommunalförordningar och den struktu-

rella revolution som aktualiserats under 1900-talet, ger en bakgrund 

till dagens reglering som är betydelsefull för den fortsatta undersök-

ningen.  

Den historiska redogörelsen är kronologiskt ordnad, där de olika 

avsnitten tar sikte på de lagreformer som har genomförts från 1862 

års kommunalförordningar till och med införandet av KRL år 1997. 

Utvecklingen av den kompletterande normgivningen kommer att be-

skrivas löpande och kronologiskt ordnat parallellt med beskrivningen 

av lagstiftningens utveckling.  

Efter beskrivningen av den kommunala redovisningsregleringens 

utveckling diskuteras vissa principiella utgångspunkter som gäller för 

kommunernas ekonomiska förvaltning. Diskussionen är nödvändig 

för att ge en bild av inom vilken rättslig miljö som de kommunala re-

dovisningsreglerna är tänkta att fungera. Först och främst diskuteras 

förutsättningarna för kommunernas ekonomiska självständighet. I 

detta avsnitt behandlas inledningsvis principen om kommunalt själv-

styre och de centrala element i kommunallagstiftningen som ger ut-

tryck för denna princip. Därutöver behandlas regleringen som fastslår 

ramarna för den ekonomiska förvaltningen.  

Avslutningsvis undersöks den kommunala redovisningens särart 

närmare. Diskussionen i avsnittet förs framför allt i förhållande till 

regleringen som gäller för den privata sektorn. 
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 Tarschys (1984) s. 39. Kursivt i originaltexten. 
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2.2 Redovisningsregleringens historiska 

utveckling 

2.2.1 1862 års kommunalförordningar och ut-

vecklingen fram till 1930-talet 

Kommunernas ekonomiska frågor reglerades ytterst översiktligt i 

1862 års kommunalförordningar.88 Förordningarna upphöjdes till s.k. 

allmänna lagar år 1866. I förordningen om kommunstyrelse på landet 

stadgades bl.a. att kommunerna var skyldiga att upprätta en budget.89 

I förordningarna fanns även en bestämmelse som stadgade att kom-

munerna skulle föra räkenskaper samt att räkenskapsåret skulle mot-

svara ett kalenderår.90 Någon utvecklad reglering av den kommunala 

redovisningsskyldigheten var det dock inte fråga om.  

Det var i första hand kommunalnämnden, kommunens verkstäl-

lande instans, som hade ansvaret både för upprättandet av ett budget-

förslag och för bokföringen. Genom kommunalförordningarna intro-

ducerades även kommunalstämman och kommunalfullmäktige som 

nya organ i landskommunerna. Motsvarande organ i stadskommu-

nerna var den allmänna rådstugan och stadsfullmäktige.91 Båda dessa 

organ i respektive kommuntyp var beslutande organ. Kommunal-

stämman respektive den allmänna rådstugan byggde på tanken om 

direkt demokrati och förutsatte delaktighet, medan fullmäktige bygg-

de på den representativa tanken och tillsattes genom val.92 Magistra-

ten var det organ som hade ansvaret för att verkställa allmänna råd-

stugans och stadsfullmäktiges beslut i städerna. För den ekonomiska 
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 Se förordning (1862:13) om kommunalstyrelse på landet, förordning (1862:14) om kom-

munalstyrelse i stad och landstingsförordningen (1862:16). 
89

 I den fortsatta framställningen fokuseras på reglerna som gällde för huvudtyperna av 

kommuner; landskommuner och städer samt landstingen. Som exempel på ”specialkom-

muner” inom ramen för den kommunalrättsliga regleringen kan nämnas köpingar och mu-

nicipalsamhällen. Därutöver kommer inte regleringen av de kyrkliga kommunerna behand-

las närmare. Se vidare om dessa olika typer av kommunbildningar i t.ex. SOU 1944:37 s. 

41 ff. och 97 ff. och SOU 1945:38 s. 22 ff. och 277 ff. 
90

 Se 62 § förordning om kommunstyrelse på landet (motsvarande bestämmelse fanns i 60 

§ förordning om kommunstyrelse i stad), återgiven i Bergevärn & Olson (1987) s. 22 f. och 

Brorström & Solli (1990) s. 54. Jfr Ds 1995:46 s. 80. 
91

 SOU 1952:14 s. 72 ff. Jfr Herlitz (1964) s. 215 och Lundin (1999) s. 88. 
92

 Bergevärn & Olson (1987) s. 24 och Lundin (1999) s. 92. 
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förvaltningen i städerna fastslogs drätselkammaren som obligatorisk 

institution.93  

Under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet föränd-

rades bestämmelserna om den kommunala ekonomin i kommunalla-

garna i princip inte alls. Förändringar av betydelse för den kommu-

nala ekonomin aktualiserades i stället av att det ställdes krav på utö-

kat statistiskt material från kommunerna av den centrala statsmakten 

samt genom ett utvecklingsarbete av Svenska stadsförbundet som 

hade bildats år 1908. Svenska stadsförbundet presenterade bl.a. ett 

förslag om likformig bokföring för Sveriges stadskommuner år 1912. 

Förslaget har dock beskrivits främst behandla hur olika formulär 

skulle utformas och inte så mycket om hur bokföringen skulle utföras, 

upprättandet av bokslut eller principer för detta arbete.94 År 1919 bil-

dades Svenska Landskommunernas Förbund och år 1920 bildades 

även Landstingsförbundet. Kommunförbunden skulle komma att få 

stor betydelse för redovisningens utveckling inom den kommunala 

sektorn.95  

År 1924 trädde en ny landstingslag i kraft.96 Landstingsförordning-

en från år 1862 upphörde därmed att gälla. Under perioden mellan 

1860-talet och 1920-talet utvidgades de uppgifter som landstingen 

ansågs vara huvudmän för och därmed också de kostnader som var 

förbundna med denna verksamhet.97 En av huvudanledningarna till 

den nya landstingslagen var att anpassa lagstiftningen till den ut-

veckling som hade skett, så att lagen motsvarade de faktiska förhål-

landena som kunde identifieras ute i de enskilda landstingen. I den 

utredning som föregick lagen poängterades denna starka tillväxt och 

den organisationsförändring som ”ett stort antal av landstingen delvis 

utfört utanför landstingsförordningens ram”.98  

Gällande regleringen av landstingens ekonomi föreslog utredning-

en att lagens sjätte kapitel skulle innehålla bestämmelser om utgifts- 
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 Herlitz (1964) s. 213 ff. och Lundin (1999) s. 92 f. 
94

 Bergevärn & Olson (1987) s. 28 ff. 
95

 Fihn (2005) s. 85 ff., Bergevärn & Olson (1987) s. 24 ff. och Bergevärn, Mellemvik & 

Olson (SJM 1995) s. 30.  
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 Se lagen (1924:349) om landsting. Även annan närliggande lagstiftning antogs under 

denna period, se t.ex. lagen (1919:294) om kommunalförbund. Jfr Herlitz (1964) s. 303. 
97

 SOU 1923:18 s. 33 ff. 
98

 SOU 1923:18 s. 54. 
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och inkomststat, landstingsskatt och revision. I lagens 45 § fanns en 

bestämmelse om landstingsbudgeten och i dess 49 § återfanns en be-

stämmelse om länsstyrelsens skyldighet att till förvaltningsutskottet 

redovisa de debiterade och uppburna landstingsmedlen.99 I lagen 

identifierades vidare landstingens räkenskaper i 52 §, i att redovis-

ningen av dessa skulle genomföras på kalenderårsbasis.100 Det var 

därmed inte heller i denna lag fråga om någon utförligare reglering av 

redovisningsskyldigheten. 

Övriga kommunalförordningar upphörde att gälla genom införan-

det av nya kommunallagar under 1930-talet, vilka nu ska behandlas 

närmare.  

 

2.2.2 1930 års kommunallagar 

Under 1930-talet antogs nya kommunallagar.101 Syftet med 1930 års 

kommunallagar har i förarbetena till de olika lagarna beskrivits vara 

av i första hand formell natur.102 Såsom tidigare fanns det intaget be-

stämmelser om att kommunerna skulle föra räkenskaper i 64 § LKL 

och 59 § LKS, samt sedermera även i 50-53 §§ LKSthlm. Det saknades 

dock fortfarande bestämmelser om hur räkenskaperna skulle föras, 

alltså formerna för denna redovisning.103  

En anledning till att inte utförligare bestämmelser om redovisning 

infördes var det arbete som Svenska stadsförbundet hade initierat 

under 1920-talet och som utmynnade i betänkandet ”Enhetligt bud-

get- och räkenskapsväsen för städerna”, vilket presenterades år 

1930.104 Departementschefen anförde i propositionen till 1930 års 

kommunallagar som föregick presenterandet av kommitténs betän-

kande, att det inte var aktuellt med några ytterligare regler i lagstift-

                                                

 
99

 SOU 1923:18 s. 25 f., 163 f. och 189 ff. Bestämmelser om förvaltningsutskottet var en 

nyhet i den nya lagen, se Lundin (1999) s. 94 f.  
100

 SOU 1923:18 s. 26. 
101

 Lag (SFS 1930:251) om kommunalstyrelse på landet, LKL, lag (SFS 1930:252) om 

kommunalstyrelse i stad, LKS, samt lag (SFS 1935:337) om kommunalstyrelse i Stock-

holm, LKSthlm. 
102

 Se SOU 1928:2 s. 5 och SOU 1933:23 s. 7. Jfr Lundin (1999) s. 95 och Fihn (2005) s. 

114. 
103

 Jfr Fihn (2005) s. 115. 
104

 Svenska stadsförbundet (1930). Jfr Bergevärn & Olson (1987) s. 39 f. 
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ningsform innan detta arbete från stadsförbundets sida stod klart och 

hade utvärderats.105  

Svenska stadsförbundets betänkande innehöll ett antal viktiga för-

slag vad gäller redovisningen. Först och främst anfördes att den 

kommunala redovisningen i huvudsak skulle bedrivas utifrån ”af-

färsmässiga redovisningsmetoder”, vilket skulle få särskild betydelse 

för den kommunala finansstatistiken. Det skulle även, enligt kommit-

tén, leda till att det ekonomiska resultatet kunde fastställas ”på ett 

klart och överskådligt sätt …”.106 I enlighet med denna utgångspunkt 

ansåg kommittén att en redovisning i enlighet med kassaprincipen 

som huvudregel inte skulle förekomma inom det kommunala redo-

visningsområdet, utan skulder och fordringar skulle balanseras och 

inkomster samt utgifter periodiseras så långt möjligt.107 

Under denna period tillsattes även en kommitté med uppgift att 

skapa ett enhetligt s.k. littereringssystem för städerna, vilket utmyn-

nade i ett förslag till littereringsplan år 1948 (liknande dagens konto-

planer).108 I litteringsplanen behandlades hur olika poster skulle sys-

tematiseras i budget och räkenskaperna. Ambitionen med planen var 

att den även skulle kunna användas av kommuner och kommunbild-

ningar som inte var städer.109 

 

2.2.3 1950-talets kommunallagsreformer 

1930 års kommunallagar reviderades på nytt under 1950-talet genom 

1953 års kommunallag, KomL, som tillsammans med 1957 års kom-

munallag för Stockholm, KomLSt, innebar en enhetlig kommunallag 

för de borgerliga primärkommunerna.110 Under denna period infördes 

även en ny landstingslag, LtL, samt en ny lag om kommunalför-

                                                

 
105

 Prop. 1930:99 s. 191. 
106

 Svenska stadsförbundet (1930) s. 4 och 36. 
107

 Svenska stadsförbundet (1930) s. 19 ff. och 37 ff. 
108

 Svenska stadsförbundet (1948).  
109

 Svenska stadsförbundet (1948) s. 6. 
110

 Se SFS 1953:753 (omtryck 1969:765) och SFS 1957:50 (omtryck 1969:766). Jfr SOU 

1952:14 s. 61, prop. 1953:210 s. 1 och prop. 1957:16. 
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bund.111 Revideringen av LtL var delvis en fråga om anpassning till de 

nya kommunallagarna.112 

En upptakt till 1953 års kommunallagsreform var den samman-

slagning av ett stort antal kommuner som genomfördes år 1951. Anta-

let landskommuner minskade härmed med en tredjedel.113 Under bör-

jan av 1900-talet förändrades också den formella organisationen av 

kommunerna i takt med dessa förändringar. Det hade t.ex. år 1918 

lagstiftats om att kommunalstämman i alla större landskommuner 

skulle ersättas av kommunfullmäktige och genom 1953 års kommu-

nallagar försvann bestämmelser om kommunalstämman (samt om 

allmän rådstuga) helt ur lagstiftningen.114 Mycket av magistratens an-

svar övergick samtidigt till drätselkammaren.115 

Regler gällande den kommunala ekonomin var fortfarande mycket 

kortfattade, men det fanns vissa bestämmelser som tog sikte på dessa 

frågor. Genom 1953 års kommunallagar blev t.ex. det s.k. förmögen-

hetsskyddet fullt ut reglerat genom lagstiftning. Principen formulera-

des fakultativt som en ”bör-regel” där den klassiska beskrivningen var 

”att en generation icke hade rätt att förbruka vad föregående generat-

ioner hopbragt till sina efterkommandes gagn …”.116 I 50 § KomL ut-

trycktes detta som att vad kommun tillhör i fast eller lös egendom bör 

så förvaltas, att kommunens förmögenhet ej minskas. En motsva-

rande formulering förekom sedan tidigare i Svenska stadsförbundets 

kommunalbokföringskommittés betänkande från 1930. I betänkandet 

uttalades att ”[u]ppenbart är emellertid, att kommunernas kapitalbe-

hållning – det arv, som föregående generationer hopbragt och över-

lämnat – icke må konsumeras till bestridande av löpande utgifter.”117  
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 SFS 1954:319 och SFS 1957:281. Regleringen av kommunalförbund är i dag intagen i 

KL, se prop. 1996/97:105, SFS 1997:550 och 3 kap. 20–28 §§ KL. Jfr även prop. 

1975/76:187 s. 51 och 54, samt tidigare gällande kommunförbundslag (1985:894). 
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 Prop. 1954:119 s. 1. Jfr SOU 1974:99 s. 64 och SOU 1952:48 s. 33 f. 
113

 Herlitz (1964) s. 303. 
114

 SOU 1952:14 s. 77 ff. och prop. 1953:210 s. 54 ff. Jfr Herlitz (1964) s. 304 f. och Inger 

(2011) s. 321. 
115

 Prop. 1953:210 s. 111 ff. Jfr Björkman (2013) s. 33 ff. samt Herlitz (1964) s. 305. 
116

 Ursprungligen i SOU 1952:14 s. 268. Jfr Riberdahl (FT 1987) s. 256 och prop. 

1996/97:52 s. 23.  
117

 Svenska stadsförbundet (1930) s. 16. 
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I fråga om regler som specifikt tog sikte på kommunernas redovis-

ning, återfanns framför allt två bestämmelser i lagen. I 61 och 62 §§ 

KomL reglerades kommunernas medelsförvaltning och redovisning. 

Motsvarande bestämmelser fanns i 65 och 66 §§ KomLSt och i 65 och 

66 §§ LtL.  I 61 § KomL återfanns bestämmelser om medelsförvalt-

ningen. I fråga om räkenskaperna stadgades följande i 62 § KomL: 

 

Det åligger kommunstyrelsen att föra fortlöpande räkenskaper över de medel 

den har om händer. 

Annan kommunal nämnd, som omhänderhar medel, skall föra räkenskaper i 

enlighet med av kommunstyrelsen givna anvisningar och årligen före den 1 

mars, där ej styrelsen bestämmer annan tid, till styrelsen avlämna redovisning 

för sin förvaltning under nästföregående kalenderår. 

Sedan sådan redovisning skett, skall kommunstyrelsen inom tid, som kom-

munfullmäktige bestämma, dock senast före den 1 april, sammanfatta och av-

sluta kommunens räkenskaper för nämnda kalenderår. 

I kommun, drätselnämnd finnes, skall vad i denna paragraf stadgas om kom-

munstyrelsen äga tillämpning å drätselnämnden. (SFS 1969:765, omtryck) 

 

Det var således fortfarande i princip endast fråga om formella regler 

om att räkenskaper skulle föras samt vem som hade ansvaret för rä-

kenskaperna, och att dessa skulle avslutas efter varje kalenderår. An-

ledningen till att inte tydligare materiella regler om redovisning in-

fördes i KomL motiverades av kommunallagskommittén på så sätt att 

det endast i begränsad utsträckning skulle vara möjligt ”att tillgodose 

behovet av en rationell ordning på förevarande områden genom be-

stämmelser i kommunallagen.” Kommunernas olika storlek och 

struktur innebar enligt kommittén fortsättningsvis att behovet av 

”lämpliga redovisningsmetoder” var olika mellan kommuner och ”att 

generella regler för bokföringen, som skulle få verklig praktisk bety-

delse, svårligen lära kunna åstadkommas.” Räkenskapernas ”upp-

ställning och närmare utformning” skulle således även fortsättnings-

vis vara en fråga som lämnades oreglerad.118 

Kommunförbunden fortsatte under denna period sitt arbete för att 

stödja kommunerna i redovisningsarbetet. Eftersom ingen ytterligare 

lagstiftning gällande dessa frågor aktualiserades tog kommunförbun-
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 SOU 1952:14 s. 314. Jfr prop. 1953:210 s. 184 f. Se även Svenska stadsförbun-

det/Svenska landskommunernas förbund (1956) s. 7. 
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den på sig ansvaret för att utveckla nya modeller för hur redovisning-

en skulle utföras. Ett arbete, som genomfördes i Svenska stadsför-

bundets regi, sattes igång år 1950 och utfördes av den s.k. kapitalre-

dovisningskommittén (KRK). Kommitténs arbete utmynnade i en ny 

redovisningsmodell, KRK 56. Modellen kopplades bl.a. till regeln om 

förmögenhetsskydd i KomL. Lagens ikraftträdande innebar vidare att 

kommittén under arbetets gång hade anpassat den föreslagna mo-

dellen till den nya lagstiftningen.119  

Den modell som presenterades innebar en kommunal särart i för-

hållande till affärsmässiga redovisningsprinciper framför allt i fråga 

om kapitalredovisningen. Det egna kapitalet delades upp i två huvud-

sakliga delar; stamkapital och driftkapital. Stamkapitalet fick, till 

skillnad från driftkapitalet, inte förbrukas.120 Modellen har beskrivits 

som att den fick fullständigt genomslag ute i kommunerna.121 Kapital-

redovisningskommitténs arbete avslutades dock inte år 1956 utan 

kommittén utgav även ett kompletterande betänkande år 1961.122 Be-

tänkandet innebar en översyn av det kommunala budget- och bokfö-

ringssystemet, beaktat den modell som hade presenterats år 1956, och 

innehöll bl.a. ett förslag till normalkontoplan för kommunerna. 1961 

års betänkande var således en utveckling av den littereringsplan som 

hade presenterats år 1948. 

En bidragande orsak till genomslaget för den nya modellen var 

kommunsammanslagningarna, som gjorde det enklare för förbunden 

att sprida rekommendationerna.123 Arbetet med att förändra det 

kommunala landskapet har fortsatt även efter kommunsammanslag-

ningarna på 1950-talet. Genom ytterligare sammanslagningar under 

1960- och 1970-talet minskade antalet lokala kommuner till 277 

stycken. Efter ett antal kommundelningar har antalet kommuner i 

dag stigit till 290 stycken.124  
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 Svenska stadsförbundet/Svenska landskommunernas förbund (1956) s. 1. 
120

 Svenska stadsförbundet/Svenska landskommunernas förbund (1956) s. 21 ff. 
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 Falkman & Orrbeck (2001) s. 104 f. och Brorström, Haglund & Solli (2014) s. 57. 
122

 Svenska stadsförbundet/Svenska landskommunernas förbund (1961). 
123

 Bergevärn, Mellemvik & Olson (SJM 1995) s. 32. 
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 Se t.ex. SOU 1961:9 och SOU 1978:32. Se även Lundin (1999) s. 97 och 103, SOU 

1974:99 s. 45, SOU 2009:17 s. 31 f. och Erlingsson & Ödalen (2007) s. 64 ff. Nu gällande 

lag är lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. 
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Under denna period omorganiserades även kommunförbundens 

verksamhet när Svenska stadsförbundet och Svenska landskommu-

nernas förbund slogs ihop och bildade Svenska kommunförbundet år 

1968. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet var de två 

förbund som fortsättningsvis arbetade med utvecklingen av den 

kommunala redovisningen. I dag är det, efter ytterligare en samman-

slagning år 2007, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som fun-

gerar som kommunernas och landstingens gemensamma förbund.  

I och med bl.a. kommunsammanslagningarna under 1960- och 

1970-talet identifierades även ett behov av att revidera kommunalla-

garna så att dessa anpassades till det förändrade kommunala land-

skapet. 

 

2.2.4 1977 års kommunallag 

Genom kommunallagsreformen år 1977 slogs de olika lagarna om 

primärkommuner och landstingskommuner ihop till en enhetlig 

kommunallag, ÄKL.125 I och med reformen skapades en gemensam 

ordning för de lokala och regionala kommunerna. Gällande den 

kommunala redovisningen stadgades i 4 kap. 9 § ÄKL: 

 

Styrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den omhänder-

har. 

Annan nämnd som omhänderhar medel skall föra räkenskaper i enlighet med 

anvisningar av styrelsen och årligen, inom tid som styrelsen bestämmer, till sty-

relsen avlämna redovisning för sin medelsförvaltning under föregående kalen-

derår. 

När sådan redovisning har lämnats, skall styrelsen inom tid som fullmäktige 

bestämmer sammanfatta och avsluta räkenskaperna. 

 

Lydelsen i ÄKL överensstämmer som synes i huvudsak med bestäm-

melsen i KomL från år 1953. I övrigt lämnade lagstiftaren fortfarande 

över ansvaret för hur redovisningen skulle upprättas till kommuner-

na. I förarbetena till ÄKL motiverades det knappa regelverket rörande 

kommunernas redovisning bl.a. med hänvisning till den snabba ut-

vecklingen inom redovisningsområdet samt inom samhället i stort. 
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 SFS 1977:179. Se SOU 1974:99 och prop. 1975/76:187 s. 1, 200 ff. och 318 ff. 
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Möjligheten att anpassa redovisningen till omvärldsförändringar mo-

tiverade ”en vid ram för handlandet, inom vilken kommunerna ges 

stora möjligheter att utforma sina hjälpmedel för den ekonomiska 

förvaltningen på ett effektivt sätt”.126 Enstaka kommuner ansåg att de 

föreslagna bestämmelserna i den nya lagen var allt för knapphändiga 

och efterfrågade en utförligare reglering av kommunernas redovis-

ning. Föredragande menade dock att det utifrån ”hittillsvarande erfa-

renheter” inte ”skulle finnas något klart behov av en sådan ingående 

reglering”.127  

Den huvudsakliga normeringen av den kommunala redovisningen 

överläts därmed även fortsättningsvis till kommunförbunden och 

kommunerna själva.128 År 1986 utkom Svenska kommunförbundet 

och Landstingsförbundet med en ny redovisningsmodell som före-

slogs ligga till grund för redovisningsarbetet i kommunerna.129  Kritik 

mot KRK 56 hade framförts i olika sammanhang och även staten bör-

jade visa intresse för frågan. Kritikerna menade att förbunden behöv-

de revidera sin modell, samt ta större intryck från de redovisnings-

modeller som användes inom den privata sektorn.130 En anledning till 

den nya modellen har beskrivits vara ett initiativ i riksdagen – en 

motion – som sedermera utmynnade i ett beslut från riksdagens fi-

nansutskott att regeringen borde utreda möjligheten till enhetligare 

regler för den kommunala redovisningen.131  

Genom den nya modellen, som benämndes Kf/Lf 86, skapades en 

ny ordning där de kommunala räkenskaperna skulle fastställas utifrån 

vad som brukar benämnas bokföringsmässiga grunder.132 Den tidi-

gare modellen KRK 56 ansågs bygga på ett föråldrat ekonomiskt syn-

sätt.133 Den nya modellen var influerad av 1976 års bokföringslag 

(1976:125), ÄBFL, samt den statliga bokföringsförordningen 
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 Prop. 1975/76:187 s. 491. 
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 Prop. 1975/76:187 s. 516 f. (citat s. 517). 
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 Ds 1995:57 s. 41. Se även Broman (1979) s. 20. 
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 Se Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (1986). Se även Svenska kom-

munförbundet (1988). 
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 Bergevärn, Mellemvik & Olson (SJM 1995) s. 32 f.  
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 Se motion 1982/83:1155. Jfr Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 23. 
132

 Se vidare om principen om bokföringsmässiga grunder i avsnitt 8.2.2. 
133

 Ds 1995:57 s. 11 och 17 ff. 
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(1979:1212).134 Till modellen utarbetades även ett reglemente som 

kommunerna föreslogs anta, det s.k. normalreglementet, samt ett nytt 

förslag till normalkontoplan.135 Några av de mest framträdande skill-

naderna mellan KRK 56 och Kf/Lf 86 var att den indelning i olika ka-

pitaltyper som var en central del i KRK 56 slopades. I stället rekom-

menderades att eget kapital skulle tas upp i en sammanhängande 

post. En annan viktig förändring var att s.k. budgetregleringsposter 

(alt. resultatregleringsposter), som tidigare hade varit vanliga, inte 

accepterades vid tillämpningen av den nya modellen.136  

Kf/Lf 86 var alltså efterföljaren till KRK 56. Vid denna tidpunkt 

fanns det som beskrivits endast knapphändiga regler intagna i dåva-

rande kommunallag om hur de kommunala räkenskaperna skulle re-

dovisas. Mycket av arbetet byggde således fortfarande på frivillighet 

och kommunförbunden var de som skapade gemensamma normer för 

hur arbetet med räkenskaperna skulle se ut. Även den nya modellen 

fick stort genomslag.137  

År 1986 bildades också ett särskilt organ, Referensgruppen för 

samråd och samverkan i redovisningsfrågor inom kommunsektorn, 

fortsättningsvis kallad ”Referensgruppen i redovisningsfrågor” alter-

nativt ”Referensgruppen”, av förbunden.138 Referensgruppen fick till 

uppgift att utveckla god redovisningssed inom den kommunala sek-

torn och använde sig av tre nivåer – tre olika typer av uttalanden – 

som bildade en hierarki när det uttalade sig i redovisningsfrågor. De 

tre olika typerna av uttalanden benämndes diskussionsunderlag, för-

slag och anvisningar där anvisningarna var de uttalanden som var 

tänkta att ha störst auktoritet.139  

Under samma period som den nya redovisningsmodellen introdu-

cerades – under 1980-talet och i början av 1990-talet – började den 

offentliga sektorn i större utsträckning ta intryck av hur företagen be-

drev sin verksamhet och diskussioner fördes bl.a. om hur kommuner-
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 Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (1986) s. 8 ff. Jfr Ds 1999:71 s. 19.  
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 Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (1986) s. 53 ff. samt Svenska kom-

munförbundet (1988).  
136

 Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (1986) s. 19 f. och 49. Jfr Svenska 

stadsförbundet/Svenska landskommunernas förbund (1956) s. 27 ff. 
137

 Ds 1995:46 s. 82. 
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 Se Ds 1996:30 s. 32 och 38 ff., prop. 1996/97:52 s. 27 och SOU 2016:24 s. 81 f.  
139

 Prop. 1996/97:52 s. 27 och Ds 1995:57 s. 22. Se även SOU 2016:24 s. 129 f. 
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na skulle kunna övergå till målstyrning i sin verksamhet. New Public 

Management, NPM, kom att användas som samlande etikett för den 

utveckling där offentlig sektor, utifrån bl.a. ökade krav på effektivitet, 

allt mer sneglade på den privata sektorn och dess modeller.140 Decent-

ralisering, målstyrning och marknadsanpassning kom att dominera 

organiserandet, planerandet och genomförandet av det allmännas 

verksamhet. Begrepp som businessification av den kommunala sek-

torn tydliggjorde denna övergång.141 Vid senare analyser av hur denna 

utveckling gestaltat sig har även förändringarna vad gäller just den 

finansiella styrningen uppmärksammats. Det finansiella perspektivet 

har inarbetats i det ursprungliga begreppet och bildat vad som kom-

mit att kallas New Public Financial Management, NPFM.142 Med be-

greppet NPFM tydliggjordes att även den offentliga sektorns ekono-

miska förehavanden närmat sig den privata sektorns ekonomiska 

modeller. Kf/Lf 86 som var tänkt att knyta an närmare till de redovis-

ningsprinciper som användes i både statlig och privat sektor är ett 

tydligt uttryck för denna utveckling och kan ses som en del av det re-

formarbete som NPM innebar.143 

Genom övergången till målstyrning ökade behovet av en fullgod re-

dovisning hos kommunerna. Fullmäktige skulle genom redovisningen 

kunna utläsa huruvida nämnderna hade fullgjort sitt uppdrag inom 

givna ramar. Redovisningens betydelse som information till allmän-

heten och den politiska minoriteten framhölls också. Budgetens roll 

som styrinstrument bedömdes i och med detta få minskad bety-

delse.144   

 

                                                

 
140

 Se t.ex. Hood (PA 1991), Hood (AOS 1995), Klaudi Klausen & Ståhlberg (1998) och 

Christensen & Lægreid (2001). 
141

 Bergevärn, Mellemvik & Olson (SJM 1995) s. 32. 
142

 Se t.ex. Olson, Guthrie & Humphrey (red.) (1998), Guthrie, Humphrey, Jones & Olson 

(red.) (2005) och Rossi m.fl. (PMM 2016) s. 189. 
143

 Olson & Sahlin-Andersson (1998) och Olson & Sahlin-Andersson (2005). Jfr Tagesson 

(2015) s. 8 f. 
144

 Ds C 1987:5 s. 91. 
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2.2.5 1991 års kommunallag 

Genom 1991 års KL betonades återigen den kommunala friheten gäl-

lande den ekonomiska förvaltningen. Även i övrigt genomsyrades lag-

stiftningen av regler som innebar ökad frihet för kommunerna. Den 

nya KL innebar bl.a. så gott som full frihet för kommunerna att själva 

bestämma sin interna organisation. Vilka nämnder och förvaltningar 

som ska finnas i kommunerna bestäms nu i enlighet med 3 kap. 3 § 

KL, med vissa undantag, helt av kommunerna själva.145 Förändringen 

mot en större frihet för kommunerna i detta hänseende genomfördes i 

KL efter att det s.k. frikommunförsöket fått ett positivt utfall.146 

I och med att den kommunala verksamheten i högre grad kom att 

genomsyras av målstyrning betonade regeringen att redovisningens 

betydelse som uppföljningsinstrument därmed ökade.147 Regeringen 

uttalade vidare att en vital del av medborgarinflytandet inte endast 

borde bestå i möjligheten till deltagande i den framtidsinriktade eko-

nomiska politiken – budgetprocessen – utan att medborgarnas möj-

lighet att utvärdera den verksamhet som varit, genom en fullgod re-

dovisning från kommunernas sida, var minst lika viktig.148 I diskuss-

ionerna som föregick den nya KL lyftes arbetet med den nya redovis-

ningsmodellen Kf/Lf 86 särskilt fram som en ytterligare anledning till 

att anpassa den då rådande ordningen i KL till dessa nya förutsätt-

ningar.149  

Bestämmelserna om den ekonomiska förvaltningen i 8 kap. KL in-

nebar att kommunerna även fortsättningsvis gavs en stor frihet vid 

arbetet med den kommunala ekonomin. Den nya lagstiftningen inne-

bar samtidigt att kommunerna fick ett ökat ansvar i ekonomiska frå-

                                                

 
145

 Se undantag i 3 kap. 2 § KL, 3 kap. 3 § vallagen (2005:837), 19 kap. 1–2 §§ föräldra-

balken (1949:381), lagen (1998:1656) om patientnämndverksamhet och lagen (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap. Se vidare Bohlin (2011) s. 31 f. 
146

 Se lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisat-

ion, förordning (1984:644) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorgani-

sation samt Ds C 1984:1, Ds C 1988:26, SOU 1991:25 och SOU 1991:68–69. Jfr prop. 

1990/91:117 s. 14 f. och 19 f. Jfr även Ström (1999) s. 35 ff. och Paulsson, Riberdahl & 

Westerling (1993) s. 19. 
147

 Prop. 1990/91:117 s. 16 och 21. 
148

 Prop. 1990/91:117 s. 18. 
149

 SOU 1985:29 s. 107 f. och Ds C 1987:5 s. 25 ff. 
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gor.150 KL från år 1991 är fortfarande i kraft, om än i vissa delar för-

ändrad vad gäller dess ekonomikapitel.151 Förändringarna kan tillskri-

vas bl.a. införandet av KRL. I de inledande paragraferna återfanns 

bestämmelser om de övergripande målen med den kommunala eko-

nomin samt hur budgeten skulle utformas och hur budgetprocessen 

skulle gå till. En noterbar förändring gällande budgetens utformning 

var att kravet på budgetbalans slopades.152 I de avslutande paragra-

ferna i kapitlet, 8 kap. 14-23 §§ KL, återfanns bestämmelserna om rä-

kenskapsföring och redovisning.  

I 8 kap. 14 § KL identifierades styrelsens och övriga nämnders an-

svar för den löpande bokföringen, att fortlöpande föra räkenskaper 

över de medel som de förvaltar. Vidare fastslogs styrelsens ansvar för 

att upprätta en årsredovisning i enlighet med 8 kap. 16-17 §§ KL och 

att årsredovisningen som sådan skulle upprättas i enlighet med god 

redovisningssed i enlighet med 8 kap. 18 § KL. Nyheter i dessa delar 

var dels att det i 8 kap. 17 § KL ställdes vissa krav på årsredovisning-

ens utformning, dels införandet av hänvisningen till god redovis-

ningssed i 8 kap. 18 § KL.153 Därutöver infördes för första gången ett 

krav på en sammanställd redovisning för kommunen och andra juri-

diska personer där kommunen hade ett inflytande enligt 8 kap. 17 § 2 

st. KL.154 I 8 kap. 23 § KL föreskrevs också att fullmäktige skulle med-

dela närmare föreskrifter om redovisningen. Knapphändigheten i öv-

rigt bestod dock och uttalanden från Referensgruppen hade fortfa-

rande stor auktoritet.155 

Efter att den nya KL hade varit i kraft i några år aviserades en upp-

följning av lagens regler om den kommunala ekonomin och hur dessa 

fungerade samt deras effekt ute i den kommunala verksamheten.156 
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 Prop. 1994/95:150 (bil. 7) s. 77. 
151

 Se bl.a. prop. 1996/97:52, prop. 1999/00:115, prop. 2003/04:105 och prop. 

2011/12:172. 
152

 Prop. 1990/91:117 s. 114 f. 
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 Jfr prop. 1990/91:117 s. 215. 
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 Prop. 1990/91:117 s. 123. 
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 Jfr SOU 1990:24 s. 146 och prop. 1996/97:52 s. 27 f. 
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 Prop. 1994/95:150 (bil. 7) s. 77 f. Jfr prop. 1990/91:117 s. 20 f.  
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2.2.6 1997 års kommunala redovisningslag 

I vårpropositionen för budgetåret 1995/96 tillkännagav regeringen 

sin avsikt att införa en kommunal redovisningslag samt ett oberoende 

organ som skulle ha som uppgift att utveckla god redovisningssed för 

den kommunala sektorn.157 Arbetet initierades genom en departe-

mentspromemoria under år 1995 och fullföljdes genom ett fortsatt 

beredningsarbete och så småningom en proposition om införandet av 

KRL och tillsättandet av ett oberoende organ.158  

Den egentliga huvudfrågan, till vilken behovet av en särskild regle-

ring av redovisningen anknöts, var dock återinförandet av ett balans-

krav i KL. Ett av huvudmotiven till införandet av KRL var att ”ge extra 

stadga och styrka åt balanskravet”.159 KRL har således konkret kopp-

ling till balanskravet i KL.  

Ambitionen att införa en ny redovisningslag för kommuner visade 

sig, utifrån remissvaren, ha ett stort stöd.160 Lagen utformades som en 

ramlag och redovisningens innehåll knöts till den rättsliga standarden 

god redovisningssed.161 Hänvisningen till god redovisningssed ut-

mönstrades samtidigt ur KL. Även bestämmelsen som föreskrev att 

fullmäktige skulle meddela närmare föreskrifter om redovisningen 

upphävdes i samband med att KRL trädde i kraft.162 

Innan KRL trädde i kraft hade författningsregleringen av den 

kommunala redovisningen varit ytterst begränsad. Det var först ge-

nom 1991 års KL som redovisningsfrågor som berörde hur redovis-

ningen närmare skulle gå till överhuvudtaget lagreglerades. Även 

dessa bestämmelser var dock kortfattade och införandet av KRL 

måste karaktäriseras som ett rejält trendbrott i fråga om författnings-

regleringen av den kommunala redovisningsskyldigheten.  
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 Prop. 1995/96:150 s. 186. 
158

 Se Ds 1995:57, Ds 1996:30, prop. 1996/97:52 samt bet. 1996/97:FiU15. 
159

 Prop. 1995/96:150 s. 186. Jfr även prop. 1996/97:150 s. 214, yttr. 1996/97:KU7 s. 4 och 

Brorström, Haglund & Solli (2014) s. 62 f. Se vidare avsnitt 2.3.4. 
160

 Ds 1996:30 s. 32 f. 
161

 Prop. 1996/97:52 s. 43 f. och s. 67. 
162

 Jfr avsnitt 2.2.5. 
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Motiven för en lagreglering var flera.163 Utöver kopplingen till ba-

lanskravet kan framför allt fem motiv identifieras i förarbetena till 

KRL: 

 

 Kommuner och landsting representerar en stor del av sam-

hällsekonomin. De ekonomiska beslut som fattas bör tas utifrån 

ett stabilt och relevant beslutsunderlag. 

 Lagstiftning om redovisning leder till nödvändig stadga så att 

beslut tas utifrån objektiva principer. 

 Ökad tydlighet. 

 Ökad trovärdighet gentemot bl.a. kreditmarknaden. 

 Jämförelsebarheten och analysförutsättningarna mellan lan-

dets kommuner förbättras. 

 

Stabilitet, tydlighet, jämförbarhet etc. var således ledord som motive-

rade införandet av KRL. Trots att lagen var av ramlagskaraktär visar 

motiven, enligt min uppfattning, lagstiftarens ambition att genom re-

gleringen strama upp ramarna för den kommunala redovisningen. 

Den 1 januari 1998 trädde KRL i kraft. Utgångspunkten vid KRL:s in-

förande var att den nya lagen skulle bygga på dels bestämmelserna i 

ÅRL, dels det normalreglemente som var kopplat till Kf/Lf 86. Ef-

tersom normalreglementet i sin tur byggde på ÄBFL innebar detta att 

KRL indirekt även kom att bygga på ÄBFL.164 

Vid arbetet med KRL föreslogs även, som nämnts, att ett nytt obe-

roende organ skulle bildas för att utveckla god redovisningssed.165 Ar-

betet med att bilda ett sådant organ behandlades även explicit i den 

ekonomiska vårpropositionen år 1997, där bl.a. namnet och finansie-

ringen av föreningens verksamhet var frågor som särskilt diskutera-

des.166 Organet bildades sedermera av staten, Svenska kommunför-

bundet och Landstingsförbundet och fick namnet Rådet för kommu-

nal redovisning, RKR.167 
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 Se för det följande prop. 1996/97:52 s. 29 f. och Ds 1996:30 s. 50 ff. Jfr Brorström, Hag-

lund & Solli (2014) s. 88. 
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 Prop. 1996/97:52 s. 43 f. Jfr Ds 1996:30 s. 55 f. 
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 Se Ds 1996:30 s. 79 ff. och prop. 1996/97:52 s. 64 f. 
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 Se prop. 1996/97:150 s. 214. 
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 Jfr prop. 1996/97:150 s. 214 och SOU 2016:24 s. 274 f. 
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2.3 Kommunen som självstyrande eko-

nomisk enhet 

2.3.1 Allmänt om den kommunala självstyrelsen 

I föregående avsnitt har den kommunala redovisningsregleringens 

utveckling behandlats. Den kommunala redovisningsskyldigheten ut-

går från att kommunerna bedriver sin verksamhet med inslag av 

självbestämmande. Det innebär i sin tur att det ligger ett värde i att 

varje kommun självständigt redovisar sitt resultat och sin ekonomiska 

ställning vid olika tidpunkter.  

Principen om den kommunala självstyrelsen har ansetts så pass 

viktig att den formuleras redan i RF:s portalparagraf, 1 kap. 1 § 2 st. 

RF.168 På konstitutionell nivå introducerades principen i lagtexten ge-

nom 1974 års RF och i den kommunalrättsliga lagstiftningen introdu-

cerades begreppet kommunal självstyrelse genom införandet av nu-

varande 1 kap. 1 § 2 st. i 1991 års KL.169 Principen ger uttryck för den 

formen av vertikal maktdelning mellan den centrala statsmakten och 

de regionala och lokala nivåerna vi har i Sverige.170  

Som utgångspunkt gäller att Sverige, enligt 1 kap. 7 § RF, är indelat 

i kommuner på lokal och regional nivå.  Kommunerna styrs, enligt 14 

kap. 1 § RF, av valda församlingar. Principen om representativ de-

mokrati, som kommer till uttryck i 1 kap. 1 § 1 st. RF, förverkligas så-

ledes inte bara genom riksdagens arbete på nationell nivå, utan även 

genom fullmäktiges arbete på lokal och regional nivå.171 

Enligt 8 kap. 2 § 1 st. 3 p. RF ska ingrepp i självstyrelsen enligt hu-

vudregeln göras genom lag. Riksdagen kan dock, enligt 8 kap. 3 och 

10 §§ RF, även bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter samt 

även medge att regeringen delegerar föreskriftsrätt vidare till förvalt-

                                                

 
168

 Sverige har även anslutit sig till Europarådets konvention om kommunalt självstyre, se 

SÖ 1989:34, prop. 1988/89:119 och bet. 1988/89:KU32. Se vidare SOU 1996:129 s. 167 

ff., Torngren (FT 2004) s. 41 f. och Örnberg (2014) s. 32.  
169

 Prop. 1973:90 s. 190 och prop. 1990/91:117 s. 22 f. och 146 f. Principen om det kom-

munala självstyret kom t.ex. inte till uttryck i 1809 års RF, Sterzel (2002) s. 82. Jfr prop. 

1973:90 s. 187 och bet. 1973:KU26 s. 37. 
170

 Se Bull (1999) och Erlingsson & Ödalen (2007) s. 69. Jfr Karlsson (1999) s. 4 f. och 13, 

Petersson (2006) s. 15, Nergelius (1999) s. 51 och Nergelius (2014) s. 347. 
171

 Jfr 3 kap. 1 och 9 §§ samt 5 kap. KL. 
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ningsmyndighet.172 I och med revideringen av RF och införandet av 14 

kap. 3 § RF ska nya lagförslag som innebär åligganden för kommu-

nerna och som kan betraktas som inskränkningar av det kommunala 

självstyret bedömas huruvida de är proportionerliga eller inte.173 Be-

stämmelser som innebär åligganden för kommunerna ska numera 

också, enligt 8 kap. 21 § 2 st. 5 p. RF, granskas av Lagrådet.174 De nya 

bestämmelserna i RF hindrar dock inte, såsom tidigare, att lagstift-

ning som har kritiserats och avstyrkts av Lagrådet sedermera in-

förs.175 

Eftersom det föreligger en möjlighet att, i första hand, genom lag-

stiftning inskränka och reglera ramarna för självstyrelsen är denna 

relativ. Kommunerna har en inskränkt autonomi.176 I litteraturen har 

det t.o.m. diskuterats huruvida den kommunala självstyrelsen inte 

skulle vara något annat än en chimär och principen har beskrivits 

närmast ha gummibandets flexibilitet.177 Det främsta skälet är enligt 

Karlsson att det vid tillämpning av principen i Sverige ”saknas den 

garanterade vertikala maktdelning mellan centrala och mer lokala 

politiska organ”.178 Förhållandet mellan den centrala statsmakten och 

kommunerna präglas i stället av en ”helhetssyn”.179 

Inom ramen för konstaterandet att Sverige består av kommuner 

och principen att kommunerna bedriver sin verksamhet med inslag av 

självbestämmande, kan dock vissa centrala beståndsdelar av det 

kommunala självstyret lyftas fram. Utöver att kommunerna styrs av 

valda församlingar sköts den kommunala förvaltningen, i enlighet 

med 1 kap. 8 § RF, av kommunala förvaltningsmyndigheter. Dessa 

kan i enlighet med 12 kap. 4 § 1 st. RF anförtros förvaltningsuppgifter. 

Det är fullmäktiges uppgift att, enligt 3 kap. 2–4 §§ KL, tillsätta en 
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 Bestämmelserna om normgivningsmakten i 8 kap. RF kommer att behandlas utförligare 

i avsnitt 7.2.2. 
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 Prop. 2009/10:80 s. 212 f. 
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 Jfr prop. 2009/10:80 s. 141 ff. och 213. 
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 Se t.ex. bet. 1998/99:BoU11 s. 4 ff., prop. 2000/01:26 s. 63 f. och prop. 2000/01:36 s. 

30 ff. 
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 Prop. 1973:90 s. 190. Jfr Bull & Sterzel (2013) s. 322 och Petersson (2006) s. 19. 
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 Karlson (2007) s. 27 och Petersson (2006) s. 181. Jfr Berggren, Karlson & Nergelius 

(2001) s. 153 och Erlingsson & Ödalen (2007) s. 68 ff.  
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 Karlsson (2007) s. 27. 
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 Prop. 1973:90 s. 190. 
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styrelse samt bestämma om vilka nämnder som ska finnas i kommu-

nen samt bestämma om deras verksamhetsområden. Styrelsen och 

övriga nämnder har sedermera, enligt 3 kap. 13–15 §§ och 6 kap. 4 § 

KL, som huvuduppgift att bereda och verkställa fullmäktiges beslut. 

En viktig del av självstyret är även den form av medborgarkontroll 

över kommunala beslut som möjliggörs genom laglighetsprövningsin-

stitutet i 10 kap. KL. Syftet med möjligheten att laglighetspröva kom-

munens beslut är bl.a. att kommunmedlemmarna ska kunna säker-

ställa att det kommunala självstyret utövas på ett rättsenligt sätt.180 

Betydelsen av bestämmelserna om laglighetsprövning i en kommunal 

redovisningsrättslig kontext kommer att undersökas närmare i avsnitt 

3.6 och 7.3.2. 

Två andra centrala delar av självstyret som ska utvecklas i de föl-

jande avsnitten är dels kommunernas kompetens, dels kommunernas 

möjlighet att självfinansiera sin verksamhet. Vad som avses med den 

kommunala kompetensen behandlas i avsnitt 2.3.2. Kommunernas 

möjlighet att självständigt finansiera den verksamhet som bedrivs be-

handlas i avsnitt 2.3.3.  

 

2.3.2 Kommunal kompetens 

Fullmäktiges och andra kommunala organs makt att besluta i frågor 

som rör den egna kommunen möjliggörs respektive begränsas genom 

dels bestämmelser i KL, dels bestämmelser i olika specialförfattning-

ar. Den kommunala kompetensen brukar med anledning av detta de-

las in i kommunens allmänna respektive specialreglerade kompe-

tens.181 Den allmänna kompetensen beskrivs ofta som att den tillhör 

självbestämmanderättens ”kärna”, inom vars ram kommunerna har 

en ”fri initiativrätt”.182 Hur den allmänna kompetensen begränsas 

framgår av KL. Till den specialreglerade kompetensen brukar hänfö-
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 Prop. 1990/91:117 s. 132. Jfr Bohlin (2011) s. 262. 
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 Jfr t.ex. SOU 2007:72 s. 65 ff. och 121 ff., Marcusson (1992) s. 42 ff. och 52 f., Lin-

dquist (2011) s. 35 ff. och Örnberg (2014) s. 165 ff. 
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 Prop. 1973:90 s. 190. Jfr prop. 2009/10:80 s. 210. 
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ras både befogenheter och skyldigheter som reglerats i andra författ-

ningar än KL.183 

Vid grundlagsrevideringen år 2010 infördes ett förtydligande i 14 

kap. 2 § RF om att principen om den kommunala självstyrelsen ska 

gälla all kommunal verksamhet, både den verksamhet som omfattas 

av KL:s bestämmelser om den allmänna kompetensen och den speci-

alreglerade verksamhet som kommunerna är skyldiga att ansvara för 

enligt särskilda författningar.184 

Utöver det som brukar benämnas kommunernas allmänna och spe-

cialreglerade kompetens bör enligt min uppfattning även den interna 

kompetensfördelningen inom kommunen uppmärksammas. Be-

stämmelser som berör den interna kompetensfördelningen har bety-

delse för utövandet av det kommunala självstyret eftersom de sätter 

upp ramar för hur befogenhetsfördelningen inom kommunen ska se 

ut. Om bestämmelserna om befogenhetsfördelningen inom kommu-

nen inte respekteras kan beslutet angripas genom en laglighetspröv-

ning. Frågan om den interna kompetensfördelningen återkommer jag 

till i avslutningen av detta avsnitt efter behandlingen av kommuner-

nas allmänna och specialreglerade kompetens. 

Hur kommunernas allmänna kompetens närmare ska avgränsas 

framgår som nämnts av bestämmelserna i KL. Enligt 2 kap. 1 § KL 

gäller att kommunerna har rätt att själva ha hand om angelägenheter 

av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller 

dess medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en an-

nan kommun eller av någon annan.185 Bestämmelsen ger uttryck för 

tre centrala principer för den kommunala kompetensen.186 

För det första ska verksamheten vara av ”allmänt intresse”. Be-

dömningen huruvida något ska betraktas som ett allmänt intresse el-

ler inte får enligt förarbetena göras utifrån om det är ”lämpligt, 

ändamålsenligt, skäligt osv. att kommunen eller landstinget befattar 
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 Till den specialreglerade kompetensen hänförs fortsättningsvis även vad som brukar 

betraktas som en tilläggskompetens till kommunernas allmänna kompetens, dvs. sådana 
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Essen (2000) s. 7 f. och Örnberg (2014) s. 165. 
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 Jfr även 14 kap. 2 § RF. 
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sig med angelägenheten”.187 Vad som poängteras i förarbetena är vi-

dare att det i princip inte är fråga om en kvantitativ bedömning, utan 

att även åtgärder som endast kommer en mindre del av kommunmed-

lemmarna till del kan vara av ”allmänt intresse” och således kompe-

tensenliga.188 Någon form av kvantitativ nedre gräns torde dock före-

ligga även om någon sådan inte kan formuleras i generella termer. En 

sådan utgångspunkt följer bl.a. av att det, beaktat kravet på allmänin-

tresse, föreligger ett principiellt förbud mot understöd till enskild om 

det inte finns uttryckligt lagstöd för detta i en specialförfattning.189 

Indén anför att det normalt ska vara fråga om en kollektiv nyttig-

het.190 För att ett beslut ska anses kompetensenligt beaktat allmänin-

tresset måste även åtgärderna vara proportionerliga i förhållande till 

den nytta som kan förväntas.191 

För det andra ska verksamheten ha anknytning till kommunens 

område eller dess medlemmar vilket är ett uttryck för den s.k. lokali-

seringsprincipen. Kommunernas kompetens är i enlighet med ordaly-

delsen inte strikt geografiskt begränsad till kommunens eget område 

utan det räcker att verksamheten har anknytning till kommunens 

område eller dess medlemmar. En viss verksamhet kan således accep-

teras trots att denna t.ex. innebär åtgärder i en annan kommun.192 

Inte ens de nationella gränserna anses avgörande för bedömningen 

huruvida en kommun i ett visst fall agerat i strid med lokaliserings-

principen.193  

För det tredje är en förutsättning för att kommunen inte ska anses 

ha överträtt 2 kap. 1 § KL att den aktuella verksamheten inte enbart 

ska handhas av staten, en annan kommun, ett landsting eller någon 

annan. Typexempel på sådana kompetensöverskridanden är när 

kommuner beslutar om åtgärder som kan betraktas som utrikespoli-

                                                

 
187

 Prop. 1990/91:117 s. 148. 
188

 Jfr SOU 1947:53 s. 62 ff. och 93 ff. och Lundin (1999) s. 98 f. 
189

 Prop. 1990/91:117 s. 148. 
190

 Indén (2008) s. 43. Jfr von Essen (FT 2010) s. 114. 
191

 Se RÅ 2006 ref. 81. Jfr prop. 2012/13:153 s. 18, von Essen (FT 2010) s. 115, Lindquist 

(2011) s. 88 f., Bohlin (2011) s. 94 och Björkman & Lundin (2012) s. 42 f. 
192

 För några exempel från praxis se RÅ 1977 ref. 77, RÅ 1994 ref. 65, RÅ 1999 ref. 67, 

RÅ 2003 ref. 98 och JO 2002/03 s. 355. Jfr även RÅ 2000 ref. 19. Se även vidare Bohlin 

(2011) s. 93 ff. och Lindquist (2011) s. 87 ff. 
193

 RÅ 1994 ref. 23. 
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tiska ställningstaganden eller innefattar frågor som rör försvaret, om-

råden som anses förbehållna staten.194  

En möjlighet som kommunerna har inom ramen för den kommu-

nala kompetensen och som är av särskilt intresse i en ekonomisk kon-

text är möjligheten att bedriva näringsverksamhet enligt 2 kap. 7 § 

KL. Två viktiga begränsningar gäller enligt bestämmelsen, nämligen 

att verksamheten ska gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga an-

läggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna samt att den ska 

bedrivas utan vinstsyfte.  

Tillhandahållandet av allmännyttiga anläggningar och tjänster om-

fattar sådan sedvanlig kommunal affärsverksamhet som i huvudsak 

innebär tillhandahållandet av kollektiva anläggningar, där kommunen 

ofta intar en monopolställning på marknaden.195 Sådan verksamhet 

kan jämföras med verksamhet som traditionellt förknippas med det 

egentliga näringslivets område. Inom detta område är den kommu-

nala verksamheten i princip begränsad till engagemang som, i enlig-

het med 2 kap. 8 § 1 st. KL, allmänt främjar näringslivet.196 Kommu-

nerna kan således tillhandahålla teknisk service och mark samt an-

ordna mässor eller andra allmänna marknadsföringsåtgärder, samti-

digt som individuellt inriktade stöd till enskilda näringsidkare, enligt 

2 kap. 8 § 2 st. KL, endast är möjligt om det föreligger synnerliga 

skäl.197 

Förbudet mot vinstsyfte brukar beskrivas som ett principiellt för-

bud för kommunerna att bedriva s.k. spekulativ företagsverksam-

het.198 Det är dock inte fråga om något absolut vinstförbud utan det 

centrala är att syftet inte får vara att verksamheten ska gå med vinst.  

                                                

 
194

 Se RÅ 1939 ref. 66, RÅ 1990 ref. 9 och RÅ 1993 ref. 32. Jfr även RÅ 1999 ref. 67, RÅ 

2003 ref. 63 och RÅ 2003 ref. 98. Se vidare Warnling-Nerep (1995) s. 194 ff. och Örnberg 

(2014) s. 186 ff. 
195

 Prop. 1990/91:117 s. 33. Jfr Indén (2008) s. 45 och von Essen (FT 2010) s. 117. 
196

 Prop. 1990/91:117 s. 152. Viss verksamhet som i annat fall skulle anses kompetensö-

verskridande kan under vissa förutsättningar godtas som kompetensenlig med hänvisning 

till s.k. anknytningskompetens alternativt överskottskompetens, se prop. 1990/91:117 s. 

152, RÅ 1992 ref. 61, RÅ 1993 ref. 12, Indén (2008) s. 47 ff., von Essen (FT 2010) s. 119 

f. och Lundin (FT 2013) s. 281 ff. 
197

 Prop. 1990/91:117 s. 152. Jfr RÅ 1993 ref. 35, RÅ 1993 ref. 98, RÅ 1995 ref. 98, RÅ 

2000 ref. 1, RÅ 2010 ref. 100 och RÅ 2010 ref. 119. 
198

 Prop. 1990/91:117 s. 33 och 152. Jfr Bohlin (2011) s. 103. 
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Den allmänna kompetensen, såsom den kommer till uttryck i 2 kap. 

KL, innebär därmed inte endast en positiv identifiering av en sådan 

kompetens, utan den fungerar samtidigt som ett uttryck för att den 

kommunala självstyrelsen inte är ovillkorlig.199  

Utöver den verksamhet som kommunerna bedriver inom ramen för 

den allmänna kompetensen enligt KL tillkommer, som nämnts inled-

ningsvis, den specialreglerade kompetensen. Av 2 kap. 4 § KL fram-

går att ytterligare befogenheter och skyldigheter för kommunernas del 

kan förekomma i annan lagstiftning.  En sådan lagstiftning är lagen 

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter, KBefL. Lagen trädde i 

kraft 1 mars 2009. Genom lagen har ett antal bestämmelser samman-

förts som tidigare varit intagna i olika s.k. ”smålagar”.200 Dessutom 

infördes i lagen vissa förtydliganden av kommunala befogenheter som 

tidigare inte haft konkret lagstöd.  

Av 1 kap. 1 § KBefL framgår att lagen innehåller bestämmelser som 

ger kommuner utökade befogenheter i förhållande till KL. Ett exem-

pel på bestämmelser av betydelse för denna undersökning är be-

stämmelserna om olika möjligheter att lämna bidrag till annans verk-

samhet i 2 kap. KBefL. I enlighet med 2 kap. 1 § KBefL kan kommuner 

lämna bidrag till staten för olika infrastrukturinvesteringar, trots den 

begränsning som ställs upp i 2 kap. 1 § KL att kommuner inte får ha 

hand om angelägenheter som enbart ska handhas av staten. Hur den 

kommunala redovisningsregleringen av sådana bidrag ser ut kommer 

att undersökas särskilt i kapitel 10. Vid tillämpningen av KBefL gäller 

också i vissa fall undantag från lokaliseringsprincipen och en uttryck-

lig skyldighet att bedriva viss verksamhet på affärsmässig grund, trots 

bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § KL.201 

                                                

 
199

 Jfr avsnitt 2.3.1 och von Essen (FT 2010) s. 112. Utöver de principer som har lyfts fram 

i detta avsnitt, finns även vissa principer som begränsar kommunernas handlingsutrymme 

inom ramen för den kommunala kompetensen. En av dessa är självkostnadsprincipen som 

kommer behandlas utförligare i avsnitt 2.3.3. De två övriga är den kommunala likställig-

hetsprincipen i 2 kap. 2 § KL och förbudet mot retroaktiva beslut i 2 kap. 3 § KL, se vidare 

Bohlin (2011) s. 123 ff. och Örnberg (2014) s. 247 ff. 
200

 Prop. 2008/09:21 s. 80 ff. Jfr prop. 1990/91:117 s. 35, SOU 2007:72 s. 121 f. och Bohlin 

(2011) s. 87 f. och 135 ff.  
201

 Se 1 kap. 2 och 3 §§ KBefL. Se vidare avsnitt 2.3.3 om 8 kap. 3 c § KL och den s.k. 

självkostnadsprincipen. 
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Utöver befogenhetsutvidgande lagstiftning förekommer även sär-

skild lagstiftning som innebär åliggande för kommunerna. Reglering-

en är omfattande och ska inte närmare redogöras för i denna under-

sökning.202 Vad som kan noteras är att flera av de obligatoriska upp-

gifter som kommunerna åläggs att ha ansvaret för innebär stora kost-

nader för kommunerna, vilket i sin tur kan påverka det ekonomiska 

handlingsutrymmet i övrigt.203 

Vid en diskussion om kommunernas kompetens som ett uttryck för 

självstyre är det, som nämndes i inledningen av detta avsnitt, enligt 

min mening även värt att notera de begränsningar som bestämmel-

serna om den interna kompetensfördelningen mellan olika organ 

inom kommunen innebär.204 Av dessa bestämmelser följer nämligen 

vem som får besluta i olika ekonomiska frågor och således vilket or-

gan inom kommun som har makten över olika delar av den ekono-

miska förvaltningen. Bestämmelserna har även betydelse i sådana 

frågor som berör arbetet och beslut om redovisningen.  

Enligt 3 kap. 9 § 1 st. KL är det fullmäktige som ska besluta i ären-

den av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Uppgiften 

innefattar bl.a., enligt 3 kap. 9 § 1 st. 2 p. KL, beslut om budget, skatt 

och andra viktiga ekonomiska frågor, vad som brukar beskrivas som 

fullmäktiges finansmakt.205 I fråga om gränsdragningen mellan frågor 

som anses vara av större vikt och andra frågor, kan av naturliga skäl 

ingen klar gräns fastställas. En ekonomisk fråga torde, beroende på 

t.ex. kommunstorlek, kunna bedömas vara av större vikt i KL:s me-

ning i en kommun medan den inte anses vara det i en annan kom-

mun.206 Vissa typer av beslut betraktas dock i allmänhet ankomma på 

fullmäktige. Som exempel på en sådan fråga som i regel anses omfat-

                                                

 
202

 Kommunernas specialreglerade åligganden är mångfacetterade och berör vitt skilda 

områden, se t.ex. i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), skollagen (2010:800), miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, och lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Se vidare t.ex. 

von Essen (2000) s. 7 ff. och Marcusson (1992). 
203

 Marcusson (1992) s. 52 och Örnberg (2014) s. 165. Aktuell statistik vad gäller kost-

nadsutvecklingen kan hämtas från www.scb.se. 
204

 Kommunernas interna kompetensfördelning har behandlats av Höök, se Höök (2000). 

Se även t.ex. von Essen (2000) s. 207 ff. och Örnberg (2014) s. 158 ff. 
205

 Höök (2000) s. 102. Jfr t.ex. Lindquist & Losman (2011) s. 55 och Bohlin (2011) s. 39. 
206

 Jfr RÅ 1991 ref. 60 och bet. 1976/77:KU25 s. 13 ff. Jfr även Höök (2000) s. 192. 
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tas av bestämmelsen kan nämnas en kommuns beslut att ta ut avgift 

för en viss prestation. Bestämmandet av storleken på taxan har dock i 

vissa fall ansetts vara en sådan fråga som kan delegeras till en nämnd 

i enlighet med 3 kap. 10 § KL.207  

Fullmäktige ska vidare, enligt 8 kap. 18 § KL, godkänna årsredovis-

ningen. Godkännandet ska ske i form av ett beslut. Även beslutet att 

godkänna årsredovisningen ska, enligt 3 kap. 9 § 1 st. 7 p. KL, betrak-

tas som ett sådant beslut av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt som hör till fullmäktiges primära uppgifter. Enligt uttalan-

den i propositionen till KL är denna uppgift ett uttryck för fullmäkti-

ges övergripande ansvar för uppföljning och kontroll av kommunens 

verksamhet.208 

Sådana frågor som omfattas av 3 kap. 9 § 1 st. KL får inte, enligt 3 

kap. 10 § KL, delegeras vidare till en nämnd inom kommunen.209 En-

ligt 3 kap. 9 § 2 st. KL ska fullmäktige även i övrigt besluta i frågor 

som framgår av KL eller andra författningar.  

Bestämmelserna om fullmäktiges ansvar i ekonomiska frågor kan 

jämföras med styrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen, 

vilket framgår av 6 kap. 4 § 2 p. KL. Styrelsen ska även, enligt 6 kap. 2 

§ 1 st. KL, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommu-

nens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt 8 kap. 14 § 1 st. KL 

ska styrelsen och övriga nämnder i kommunen föra räkenskaper över 

de medel de förvaltar. Enligt förarbetena avser bestämmelsen den in-

terna redovisningen som sker i nämnderna, medan det i 8 kap. 14 § 2 

st. KL hänvisas till den bokföring som ska ske i enlighet med KRL.210 

I förhållande till fullmäktiges ansvar att godkänna årsredovisning-

en, är det styrelsen som, enligt 8 kap. 15 § KL, bestämmer när övriga 

nämnder ska redovisa hur de har förvaltat de tilldelade medlen. Sty-

relsen ansvarar vidare, enligt 8 kap. 16 § 1 st. KL (jfr även 3 kap. 4 § 

KRL), för årsredovisningens upprättande. Enligt 8 kap. 17 § KL ska 

styrelsen sedermera senast den 15 april året efter redovisningsåret 

överlämna årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. 
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 Se RÅ 1976 Ab 538 och RÅ 1994 ref. 72. Jfr prop. 1990/91:117 s. 48 f. och 158 f., bet. 

1990/91:KU38 s. 38, Lindquist (2011) s. 178 f. och Bohlin (2011) s. 41 ff. 
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 Prop. 1990/91:117 s. 158. 
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 von Essen (2000) s. 209. 
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 Prop. 1996/97:52 s. 94 f. 
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2.3.3 Beskattningsmakt, avgiftsmakt och annan 

finansiering 

Möjligheten till självfinansiering är central för kommunernas ekono-

miska självständighet. Utan ekonomisk makt och ekonomisk själv-

ständighet är självstyrelsen inte mycket värd i praktiken. Att kommu-

nerna har en given ekonomisk självstyrelse är därmed av grundläg-

gande betydelse för att kunna prata om en kommunal självstyrelse i 

egentlig mening.211 För att bedriva sin verksamhet inom ramen för 

den kommunala kompetensen har kommunerna möjlighet att ta ut 

skatt och besluta om avgifter. Kommunerna kan även självständigt 

finansiera sin verksamhet genom olika typer av försäljningar.212 

Framför allt kommunernas beskattningsmakt är en vital del av den 

kommunala självstyrelsen.213 Den kommunala beskattningsmakten är 

dock inte fredad från statliga inskränkningar. Enligt nuvarande orda-

lydelse i 14 kap. 4 § RF får kommunerna ta ut skatt för skötseln av 

sina angelägenheter.214 Grunderna för denna beskattning bestäms 

dock i lag enligt 8 kap. 2 § 1 st. 3 p. RF. Någon egen kompetens för 

kommunerna att ta ut skatt är det därmed inte fråga om.215 

Grundlagsregleringen av den kommunala beskattningsmakten och 

diskussionen om dess innebörd och gränser har aktualiserats vid ett 

antal olika lagstiftningsärenden. I förarbetena till 1974 års RF uttala-

des att nuvarande 14 kap. 4 § RF ska ses som ett principstadgande och 

att en kommun inte ens kan vara säker på att självständigt få be-

stämma om skatteuttagets storlek.216 Just möjligheten att bestämma 

skatteuttagets storlek har efter 1974 års RF:s ikraftträdande kommit 

att diskuteras. Frågan har t.ex. uppmärksammats vid införandet av 

lagstiftning om s.k. kommunalt skattestopp respektive skattetak. Av-

sikten har i dessa fall varit att begränsa kommunernas möjlighet att 

                                                

 
211

 Bull (1999) s. 109 f., 116 och 122. Bull framhåller att även utformningen av den statliga 

medelstilldelningen påverkar bedömningen av kommunernas ekonomiska självstyre. Jfr 

Petersson (2006) s. 179. 
212

 Se t.ex. RKR Rekommendation 18 s. 5 och RKR Information (2014b). 
213

 Strömberg (1995), s. 40 och Warnling-Nerep (1995) s. 243 ff.   
214

 I tidigare 1 kap. 7 § 2 st. RF användes uttrycket uppgifter i stället för angelägenheter. 

Den förändring som skedde vid 2010 års revidering var endast språklig och någon föränd-

ring i sak var inte avsedd, se prop. 2009/10:80 s. 296. 
215

 Hultqvist (1995) s. 67 och 89 och Olsson (2006) s. 76. 
216

 Prop. 1973:90 s. 231. Jfr prop. 2009/10:80 s. 296. 
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själva påverka skattesatsen. Lagar av denna typ har godtagits under 

beredningen av Lagrådet och sedermera trätt i kraft.217 

Frågan om rätten för kommuner att ta ut skatt för sina angelägen-

heter (jfr 14 kap. 4 § RF), ställdes på sin spets när ny lagstiftning om 

s.k. kommunal skatteutjämning skulle införas i mitten av 1990-talet. 

Lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting 

blev uppmärksammad redan före dess införande i och med att Lagrå-

det underkände ett första förslag till lagstiftning.218 Efter vad som har 

beskrivits som i praktiken endast terminologiska förändringar av för-

slaget, godkände Lagrådet (med en annan sammansättning än vid den 

första bedömningen) det reviderade förslaget.219 Lagens grundlagsen-

lighet prövades därefter även när lagen väl hade trätt i kraft. HFD an-

såg att lagstiftningen inte uppenbart bröt mot grundlagens bestäm-

melser.220 

Det kommunala utjämningssystemet har således godkänts både 

under lagstiftningsprocessen och senare vid domstolsprövning. I dag 

återfinns ett stöd för den kommunala skatteutjämningen i 14 kap. 5 § 

RF.221 Införandet av denna bestämmelse kom till stånd vid revide-

ringen av RF år 2010 och kan närmast beskrivas som en kodifiering 

av en förvisso rättsligt accepterad, men samtidigt kritiserad, ordning. 

Genom bestämmelsen i 14 kap. 5 § RF undanröjs alla normhierar-

kiska synpunkter mot utjämningssystemet, vilket också är vad som 
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 Se lagen (1990:608) om tillfällig begränsning av kommunernas rätt att ta ut skatt och 

lagen (1992:672) om begränsning av kommunernas rätt att ta ut skatt för år 1993. Jfr t.ex. 

prop. 1989/90:150, bil. 4.4, s. 32 ff., prop. 1991/92:150, bil. II:4.1, s. 137 och prop. 

1995/96:213 s. 11, samt även bet. 1980/81:KU22, yttr. 1989/90:KU9 och yttr. 

1996/97:KU3. Se även SOU 2007:93 s. 40 f., Bull & Sterzel (2013) s. 324 f., Warnling-

Nerep (1995) s. 248 ff. och Vogel (FT 1993) s. 59 ff. 
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 Se bet. 1994/95:FiU19 s. 96. 
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 Se prop. 1995/96:64 och bet. 1995/96:FiU5. Jfr Nergelius (FT 1997) s. 33 och 42 ff. och 

Bull & Sterzel (2013) s. 325. 
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 RÅ 2000 ref. 19. Jfr även NJA 1998 s. 656 (II), Strömberg (FT 1999) s. 1 ff., Nergelius 

(2014) s. 349 ff. och Nergelius (2000) s. 84 ff. 
221

 Prop. 2009/10:80 s. 213 f. Jfr om liknande bestämmelser i tysk rätt, Olsson (2006) s. 

127 ff. 
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har framhållits i förarbetena till bestämmelsen, att bestämmelsen ska 

tydliggöra att skatteutjämning är möjlig.222  

Det är fullmäktiges uppgift, enligt 8 kap. 6 och 9 §§ KL, att på för-

slag av styrelsen fastställa skattesatsen för nästföljande år. Detta ska 

ske innan november månads utgång. I fråga om redovisningen av de 

skatteintäkter som följer av detta beslut kan konstateras att frågan 

inte reglerats i KRL. I stället framgår principerna för redovisningen av 

den kompletterande normgivningen.  

I RKR:s rekommendation 4.2 anförs att skatteintäkterna ska perio-

diseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats 

av de skattskyldiga. Vidare normeras att det är SKL:s prognos på skat-

teavräkningen som publiceras i december räkenskapsåret som ska 

ligga till grund för beräkningen av det aktuella årets skatteintäkter.223 

De redovisade skatteintäkter kan genom denna lösning skilja sig från 

de faktiska utbetalningar av kommunskattemedel till kommunerna 

som sker löpande under det aktuella räkenskapsåret enligt 4 § lagen 

(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan 

menighets utdebitering av skatt m.m.  

Enligt rekommendation 4.2. ska de preliminära skatteinbetalning-

arna redovisas för sig, medan prognosen för slutavräkning redovisas 

som en upplupen eller förutbetald intäkt beroende på prognosens ut-

fall. De prognosticerade skatteintäkterna det aktuella räkenskapsåret 

kan också skilja sig från det slutgiltiga skatteutfallet som Skatteverket 

fastställer i november/december året efter det aktuella räkenskaps-

året. Den eventuella skillnad som fortfarande kvarstår mellan det 

prognosticerade och det slutgiltiga utfallet kan dock, av naturliga skäl, 

inte redovisas i årsredovisningen för det föregående året. I stället 

kommer det för varje räkenskapsår ingå en post där differensen mel-

lan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för fö-

regående inkomstår redovisas.224     
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 Prop. 2009/10:80 s. 213 f., SOU 2008:125 s. 539 f. och SOU 2007:93 s. 59 ff. Jfr Ner-

gelius (2014) s. 358 f. Noterbart är att de lagar som var föremål för prövning under slutet 
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Kommuner har även möjlighet, enligt 8 kap. 3 b § KL, att ta ut av-

gifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller.225 Huvud-

principen inom ramen för avgiftsrätten är att dessa inte får överstiga 

kommunens självkostnader. Den kommunala avgiftsrätten begränsas 

således av den s.k. självkostnadsprincipen. Principen betraktas som 

en princip som begränsar kommunernas handlingsutrymme inom 

ramen för den kommunala kompetensen.226 I enlighet med principen, 

som kommer till uttryck i 8 kap. 3 c § KL, får inte kommunerna ut-

forma avgiftsuttaget så att detta medför en vinst för kommunen.227 

Principen gäller som utgångspunkt för all kommunal verksamhet, 

även för den specialreglerade verksamheten. Om det förekommer sär-

skilda bestämmelser i speciallag om t.ex. affärsmässighet, eller som i 

övrigt begränsar avgiftsuttaget, medför det dock att självkostnads-

principen inte ska tillämpas. Principen är således inte utan undan-

tag.228 Kommunernas redovisning är viktig när det ska bedömas 

huruvida självkostnadsprincipen respekterats.229 

Självkostnadsprincipen påverkar även hur RKR utformar den kom-

pletterande normgivningen. RKR:s rekommendation om nedskriv-

ningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ska t.ex. 

endast tillämpas i sådana verksamheter som helt eller delvis är skatte-

finansierade och/eller regleras av självkostnadsprincipen.230 Anled-

ningen till detta är att kommunala tillgångar som är kopplade till så-

dan verksamhet oftast inte kan värderas enligt normala principer. 

Värderingsproblematiken aktualiseras således även när det ska be-

dömas huruvida en nedskrivning ska göras eller inte.231 

I likhet med redovisningen av skatteintäkter har inte heller redo-

visningen av intäkter kopplade till det kommunala avgiftsuttaget re-

                                                

 
225

 Se prop. 1993/94:188 s. 78 ff. För en illustration av omfattningen på avgiftsuttaget i 

kommunerna, se Brorström, Haglund & Solli (2014) s. 39 ff. Kommunala avgifter har be-

handlats av Bohlin, se Bohlin (1984) och i Bohlin (2011) s. 180 ff. 
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 Jfr avsnitt 2.3.2. 
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 Prop. 1990/91:117 s. 112 ff. och prop. 1993/94:188 s. 81 ff. Jfr Indén (2008) s. 56 ff. 
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 Se t.ex. HFD 2015 ref. 70 om hur ellagens reglering av nätföretags avgiftsuttag uteslöt 

en tillämpning av självkostnadsprincipen i KL. Jfr prop. 1993/94:188 s. 82 och Örnberg 

(2014) s. 251 ff. 
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 SOU 2016:24 s. 79. 
230

 Se RKR Rekommendation 19. Jfr RKR Idéskrift (2006a). 
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 RKR Rekommendation 19 s. 7. 
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glerats i KRL. På samma sätt som gäller för skatteintäkter ges när-

mare ledning i stället i den kompletterande normgivningen. Enligt 

RKR ska en inkomst från avgifter, bidrag eller försäljningar redovisas 

till det värde som kommunen fått eller kommer att få. Enligt huvud-

regeln ska inkomsterna intäktsföras först när inkomsten kan beräknas 

på ett tillförligt sätt; det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som 

är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen samt 

de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma 

till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.232  

 

2.3.4 Ramar för den ekonomiska förvaltningen 

Kommunernas möjligheter till ekonomiskt självstyre påverkas vidare 

av de rättsliga ramar som ställs upp för den ekonomiska förvaltningen 

som sådan. Det övergripandet målet för den ekonomiska förvaltning-

en är enligt 8 kap. 1 § KL, att kommunerna ska ha en god ekonomisk 

hushållning.233 Målsättningen om en god ekonomisk hushållning in-

fördes genom 1991 års KL. Att det är fråga om en målsättning framgår 

bl.a. av att det i propositionen fastslogs att bestämmelsen saknar di-

rekta rättsverkningar. Det poängteras dock att bestämmelsen bl.a. bör 

kunna fungera som en ”viktig utgångspunkt för revisorernas gransk-

ning av den ekonomiska förvaltningen”.234 I propositionen till KL och 

i praxis har det även slagits fast att bestämmelsen p.g.a. dess karaktär 

av målsättningsregel inte ska kunna bli föremål för rättslig pröv-

ning.235 Det finns dock exempel där domstolar inte ansett sig förhind-

rade att pröva huruvida en kommun agerat i enlighet med principen 

om god ekonomisk hushållning.236  
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 RKR Rekommendation 18 s. 2. 
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 Strömberg och Bohlin har noterat det tautologiska i det använda uttrycket, i och med att 

begreppet ekonomi betyder hushållning, se Strömberg (1995) s. 71 respektive Bohlin 

(2011) s. 245.  
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 Se prop. 1990/91:117 s. 211. Jfr Riberdahl (1988) s. 101 och SKL (2014a). 
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 Prop. 1990/91:117 s. 110 och RÅ 2000 ref. 1. Jfr prop. 1996/97:52 s. 39, bet. 

1996/97:FiU15 s. 9 f., yttr. 1996/97:KU7 s. 7 och SOU 2015:24 s. 487. 
236

 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms dom den 3 juli 2009 i mål nr 6629-08, Kammarrät-

ten i Stockholms dom den 19 november 2013 i mål nr 52-13 och 163-13, samt Förvalt-

ningsrätten i Stockholms dom den 12 februari 2015 i mål nr 31317-14. Se vidare om förut-

sättningarna för laglighetsprövning i avsnitt 3.6. 
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Införandet av målsättningsstadgandet i 8 kap. 1 § KL innebar att 

bestämmelsen om förmögenhetsskyddet, som hade införts genom 

1953 års kommunallagar, utmönstrades ur KL. Motivet var att kom-

munerna skulle få en ökad ekonomisk frihet jämfört med tidigare 

ordning när bestämmelsen om förmögenhetsskydd var styrande.237  

I förarbetena framhålls att det inte skulle vara meningsfullt att ut-

tömmande beskriva vad som menas med att kommunerna ska ha en 

god ekonomisk hushållning. Vissa generella utgångspunkter har dock 

presenterats i förarbetena. Som exempel på god ekonomisk hushåll-

ning anfördes vårdandet och underhållandet av fastigheter och andra 

tillgångar, en god framförhållning i den fysiska planeringen och en 

effektiv organisation. Vidare anfördes att en balansering mellan in-

komster och utgifter fick anses ligga i kravet på en god ekonomisk 

hushållning. En konsekvent underbalansering av budgeten skulle 

därmed vara oförenlig med 8 kap. 1 § KL.238  Några år senare, vid ut-

värderingen av de då gällande reglerna i KL:s ekonomikapitel, anför-

des följande om kravet på god ekonomisk hushållning: 

 

”För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det inte med att 

intäkterna är så stora att de i stort sett bara täcker kostnaderna. För att detta 

krav skall uppfyllas borde resultatet i normalfallet ligga på en nivå som realt sett 

åtminstone konsoliderar ekonomin.”239 

 

En konsolidering av ekonomin får närmast förstås som att resultatet 

ska vara positivt, med en ökning av eget kapital som följd, i alla fall i 

ett långsiktigt perspektiv.240 

Genom ett senare infört tillägg ställs i dag i 8 kap. 1 § 1 st. KL även 

upp ett krav på att god ekonomisk hushållning ska omfatta verksam-

het som bedrivs genom andra juridiska personer.241 Det har även ge-

nom senare tillägg införts ett andra och tredje stycke i paragrafen. 

Dessa stycken behandlar kravet på fullmäktige att besluta om riktlin-

jer för god ekonomisk hushållning.242  
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 Prop. 1990/91:117 s. 109 f. Jfr Ds C 1987:5 s. 43 ff. Se även avsnitt 2.2.3 och 2.2.5. 
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 Prop. 1990/91:117 s. 210 f. 
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 Ds 1995:57 s. 29. Jfr prop. 1996/97:52 s. 33. 
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 Jfr RKR Idéskrift (2000) s. 36. 
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 Jfr SOU 1998:150 och prop. 1999/00:115. 
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 Se SFS 2012:800, rskr. 2012/13:58, bet. 2012/13:FiU15 och prop. 2011/12:172.  
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Som tidigare nämnts utmönstrades även en form av balanskrav vid 

införandet av 1991 års KL.243 Gällande denna fråga anfördes först och 

främst att det balanskrav som tidigare hade varit intaget i kommunal-

lagarna inte hade inneburit en garanti för att verklig balans förelåg. 

Eftersom kommunerna kunde använda sig av s.k. budgetreglerings-

poster var kravet på en budget i balans endast formellt.244 Därtill an-

sågs det övergripande kravet på god ekonomisk hushållning i viss 

mån överlappa kravet på en budget i balans, vilket skulle uppväga 

utmönstringen av bestämmelsen som gav uttryck för balanskravet.245  

I samband med införandet av KRL återinfördes sedermera balans-

kravet i KL. Under beredningen anfördes bl.a. att balanskravet borde 

”utgå från den budget och redovisningsmodell som nu tillämpas i 

kommunerna och landstingen samt begreppet god redovisnings-

sed.”246 Syftet med balanskravet är att det ska hindra en fortlöpande 

urgröpning av kommunernas ekonomi samt skapa förutsättningar för 

långsiktig ekonomisk hållbarhet inom den kommunala sektorn.247 

I och med att balanskravet kopplades till de föreslagna bestämmel-

serna i KRL och de budget- och redovisningsmodeller som utgick från 

bokföringsmässiga grunder var detta förslag till balanskrav i prakti-

ken inte detsamma som det krav som hade förekommit i KL innan 

1991 års KL. Innan kommunförbundens förslag till ny redovisnings-

modell år 1986 hade det, som nämnts ovan, förekommit s.k. budget-

regleringsposter som innebar att budgeten balanserades genom en 

särskild post.248 Balanseringen var endast teknisk och innebar att en 

balans mellan intäkter och kostnader i reell mening inte behövde fö-

religga. Eftersom det nya kravet på balans knöts till de nya modeller-

na, vilka inte innehöll några sådana budgetregleringsposter, kom ba-

lanskravet att få en reell betydelse.249  
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Införandet var tänkt att ske med en eftersläpning på ett respektive 

två år så att kommunerna skulle få en rimlig tid att anpassa sig till de 

nya kraven. Kommunerna skulle således uppfylla balanskravet under 

räkenskapsåret 1999, medan kravet för landstingen började gälla rä-

kenskapsåret 2000. Förslaget ändrades sedermera till år 2000 för 

både kommuner och landsting under utskottsbehandlingen.250 Ba-

lanskravet återfinns i dag i 8 kap. 4 § 3 st. KL och stadgar att en 

kommuns budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostna-

derna. Av detta följer att kravet på god ekonomisk hushållning sträck-

er sig längre än balanskravet. Balanskravet fungerar som ett mini-

mikrav på den kommunala ekonomin under ett enskilt räkenskaps-

år.251  

I 8 kap. 4 § 4 st. KL återfinns två undantagsgrunder för att en 

kommun inte ska behöva balansera sin budget. Underbalansering får 

ske antingen om medel från en resultatutjämningsreserv har tagits i 

anspråk, eller om det finns synnerliga skäl. Bestämmelsen om un-

dantag med hänsyn till synnerliga skäl trädde i kraft 1 december 2004 

med första tillämpning räkenskapsåret 2005.252 Undantaget med 

hänsyn till att resultatutjämningsreserven har tagits i anspråk trädde i 

kraft 1 januari 2013.253  

Syftet med införandet av möjligheten att bygga upp en resultatut-

jämningsreserv inom ramen för det egna kapitalet är enligt 8 kap. 3 d 

§ 4 st. KL att den ska få användas för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel. Huvudregeln återfinns i 8 kap. 3 d § KL, men följden 

av denna bestämmelse har även lett till nya bestämmelser i t.ex. 4 

kap. 3 a § och 5 kap. 2 § KRL. Regler som har koppling till möjlighet-

en att avsätta medel till en resultatutjämningsreserv har även införts i 

8 kap. 1 § 3 st. KL, där det stadgas att om kommunen har en resultat-
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 Bet. 1996/97:FiU15 s. 24. Jfr prop. 1996/97:150 s. 214, prop. 1996/97:52 s. 31 ff. och 

63 f. samt prop. 1995/96:150 s. 185 f. 
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utjämningsreserv så ska hanteringen av denna ingå i de riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om enligt 8 

kap. 1 § 2 st. KL.  

Förutsättningarna för att en kommun ska få reservera medel till en 

resultatutjämningsreserv framgår av 8 kap. 3 d § 3 st. KL. Reserve-

ringsmöjligheten beräknas i förhållande till det lägsta av årets resultat 

eller årets resultat efter s.k. balanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § 

KRL. Reservering får utifrån detta resultat ske med högst det belopp, 

som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt gene-

rella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller två pro-

cent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget 

kapital, inkl. ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.  

Avsikten är att en reservering till resultatutjämningsreserven inte 

ska påverka årets resultat. Beslutet om reservering ska dock ske i 

samband med budgetbesluten och får eventuellt revideras om pro-

gnosen inte motsvarar utfallet.254 För att inte resultatutjämningsre-

serven i det närmaste skulle kunna komma att användas som bok-

slutsdisposition i resultaträkningen föreslogs i propositionen att 

denna post endast skulle komma till uttryck i balansräkningen som en 

delpost under eget kapital samt behandlas i förvaltningsberättelsen.255 

Förslaget följdes och i dag framgår detta av 4 kap. 3 a § och 5 kap. 2 § 

KRL. 

Rekvisitet synnerliga skäl ska enligt förarbetena åberopas restrik-

tivt och i normala fall endast under enstaka år. En underbalansering 

med hänvisning till synnerliga skäl kan ske t.ex. om kommunen har 

en stark finansiell ställning som kan motivera en minskning av det 

egna kapitalet eller större omstruktureringsåtgärder som är motive-

rade beaktat kravet på god ekonomisk hushållning. Normala verk-

samhetsförändringar anses däremot inte kunna motivera en underba-

lansering av budget med hänvisning till synnerliga skäl.256  

Det ska poängteras att balanskravet, såsom det kommer till uttryck 

i 8 kap. 4 § 3 st. KL, gäller vid uppställandet av budgeten. Kopplingen 
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mellan budgeten och redovisningen gällande balanskravet förutsattes 

dock redan vid KRL:s införande och kom även till uttryck i dåvarande 

8 kap. 5 § KL.257 I dag föreligger ett särskilt begrepp i KL och KRL, det 

s.k. balanskravsresultatet.258  Bestämmelser om det s.k. balanskravs-

resultatet har införts i både 8 kap. 5 a och b §§ KL och i 4 kap. 3 a och 

4 §§ KRL.  

Balanskravsresultatet är en anpassning av årets resultat såsom det 

kommer till uttryck i resultaträkningen och är kopplat till balanskra-

vet i KL.259 Konkret innebär kopplingen mellan budgeten och balans-

kravsresultatet att ett negativt balanskravsresultat, enligt 8 kap. 5 a § 

1 st. KL, ska regleras under de närmaste tre åren. Beslutet om en så-

dan reglering ska, enligt 8 kap. 5 a § 3 st. KL, ske i budgeten senast 

det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet upp-

kom. Hur och när en sådan reglering ska ske, ska enligt 4 kap. 4 § 

KRL även anges i förvaltningsberättelsen. Fullmäktige får, enligt 8 

kap. 5 b § KL, besluta att inte reglera ett negativt balanskravsresultat. 

Ett sådant beslut kräver dock synnerliga skäl. Som utgångspunkt an-

fördes att det skulle vara kommunerna själva som skulle avgöra när 

synnerliga skäl förelåg, men som exempel på synnerliga skäl anfördes 

när kommunen avyttrat tillgångar med förlust. Om detta gjordes för 

att exempelvis minska framtida kostnader kan det föreligga synner-

liga skäl att inte reglera uppkommet underskott i kommande budge-

tar.260 Synnerliga skäl kan även vara om fullmäktige har beslutat att 

underbalansera budgeten med hänvisning till synnerliga skäl i 8 kap. 

4 § 4 st. 2 p. KL.261 Det resultat som framgår av redovisningen får 

därmed betydelse inom ramen för budgetarbetet.  

De här behandlade bestämmelserna i KL och KRL hänger som sy-

nes ihop och bildar också utgångspunkten för den ekonomiska redo-

visningen i kommunerna. Återinförandet av balanskravet var också, 

som tidigare nämnts, ett framträdande motiv för en ny redovisnings-
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lag för kommunerna.262 Den främsta anledningen härtill var att kravet 

på en ekonomi i balans även ställde krav på kommunernas redovis-

ning. Om inte kommunernas redovisning var enhetlig skulle inte hel-

ler balanskravet vara möjligt att avläsa på ett enhetligt sätt. Den tidi-

gare ordningen, där kommunerna i stor utsträckning kunde utveckla 

sina egna redovisningsprinciper, befarades kunna utnyttjas av de 

kommuner som hade svårt att leva upp till balanskravet. Enhetliga 

regler ansågs utifrån detta vara motiverade.263 

 

2.3.5 Kommunal redovisning ur ett självstyrel-

seperspektiv 

Att kommunerna innehar ekonomisk självstyrelse tydliggör å ena si-

dan vikten av redovisning. Om kommunernas ekonomiska självstyre 

respekteras från statens sida kan det samtidigt anses motiverat att 

krav ställs på uppföljningen av den ekonomiska förvaltningen. Även 

andra intressenter, som exempelvis kommunmedlemmarna som be-

talar skatt till kommunen, torde anse att krav på redovisningen är nå-

got positivt. Å andra sidan kan varje sådan ny skyldighet i lag att re-

dovisa på ett visst sätt, som i sig motiveras av kommunernas ekono-

miska självstyre, samtidigt kunna betraktas som en inskränkning av 

detta självstyre.264  

I fråga om KRL kan det konstateras att lagen anknyter till KL:s be-

handling av kommunernas ekonomiska förvaltning. Regleringen får 

därmed ses som ett utflöde och precisering av regleringen i KL. Sys-

tematiken framgår även vid läsning av de explicita hänvisningar till 

KRL som ges i 8 kap. 14 och 16 §§ KL, i vilka det hänvisas till närmare 

bestämmelser om bokföring och årsredovisning i KRL. Det skulle 

därmed kunna ifrågasättas huruvida den kommunala redovisningsre-

gleringen i KRL överhuvudtaget ska betraktas som en fråga av bety-

delse vid en diskussion om det kommunala självstyret.  
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Å ena sidan kan det noteras att det inte fördes någon särskild dis-

kussion om hur bestämmelserna i KRL skulle betraktas i förhållande 

till det kommunala självstyret i förarbetena. Samtidigt diskuterades 

detta med anledning av införandet av balanskravet som behandlades i 

samma lagstiftningsärende.265 Å andra sidan synes principen om den 

kommunala självstyrelsen ha varit en anledning till varför lagstiftaren 

inte redan vid införandet av 1991 års KL införde ytterligare regler om 

den kommunala redovisningen. Ett införande av en särskild redovis-

ningslag skulle enligt bedömare inneburit ett relativt stort ingrepp i 

den kommunala självstyrelsen.266 

Det som kan konstateras är att regleringen av den kommunala re-

dovisningen i KRL inte innebär att kommunerna har ålagts en ny 

uppgift. Kommunerna hade långt innan år 1998 ansvaret för att redo-

visa utfallet av sin verksamhet.267 Genom KRL:s införande precisera-

des dock detta åliggande på ett sätt som var väsensskilt från tidigare 

regleringar i kommunallagarna. Vissa bestämmelser i KRL kodifie-

rade endast vad som sedan tidigare ansågs vara god redovisningssed, 

medan andra regler innebar förändringar i förhållande till denna 

”sed”.  

Enligt min uppfattning innebär regleringen i KRL att kommuner-

nas självbestämmande påverkas. Förändringar som genomförs i KRL 

kan, enligt min mening, innebära utvidgningar eller inskränkningar 

av det kommunala självstyret. Ett relativt aktuellt exempel som bely-

ser detta är regleringen som möjliggör reserveringen av medel i resul-

tatutjämningsreserver.268 I propositionen uppmärksammas bl.a. att 

kravet på viss ytterligare utvärdering i förvaltningsberättelsen i den 

kommunala årsredovisningen innebär ”en inskränkning av kommu-

nernas och landstingens självbestämmanderätt, och utgör därmed ett 

visst ingrepp i den kommunala självstyrelsen.”269 Jag håller med om 

att detta blir fallet när kraven på den kommunala redovisningen ut-

vidgas eller preciseras. Införandet av möjligheten att överhuvudtaget 
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reservera medel inom ramen för det egna kapitalet innebär samtidigt 

en utvidgning av självbestämmanderätten, eftersom möjligheten inte 

fanns tidigare på det sätt som nu har införts. 

De eventuella inskränkningar av kommunernas handlingsfrihet 

som nya bestämmelser om den kommunala redovisningens innehåll 

innebär, torde dock samtidigt vara svåra att framhålla som otillåtna 

inskränkningar av självstyret. Slutsatsen följer av vad som tidigare 

noterats om skyddet för den kommunala självstyrelsen, vilket kan 

sammanfattas som att det synes vara få inskränkningar av det kom-

munala självstyret som samtidigt anses vara otillåtna.270 

 

2.4 Den kommunala redovisningen och 

dess särart 

Syftet med att redovisa skiljer sig inte markant åt mellan den kom-

munala och privata sektorn. I propositionen till KRL uttalades att 

”den kommunala externredovisningens syfte bör vara att ge fullmäk-

tige, kommuninvånarna och andra intressenter relevant information 

om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning.” In-

formationen måste, enligt propositionsuttalandena, utformas så att 

den underlättar styrning och uppföljning av den kommunala verk-

samheten.271  RKR beskriver på liknande sätt syftet med den kommu-

nala redovisningen som ”att ge information som ger en rättvisande 

bild av resultat och ställning och som tillsammans med annan in-

formation kan ligga till grund för politiskt ansvarsutkrävande och 

utvärdering av huruvida kommuners och landstings resursanvänd-

ning är i enlighet med god ekonomisk hushållning.” Därutöver ska 

redovisningen ”kunna ligga till grund för beslut om resursallokering 

samt planering och utvärdering av framtida resursbehov.”272 

Den kommunala redovisningen styrs således av ett övergripande 

krav att förmedla ekonomisk information till olika intressenter. Redo-

visningen ska också kunna fungera som beslutsunderlag för ansvars-
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 Avsnitt 2.3.1 och 2.3.3. 
271

 Prop. 1996/97:52 s. 42. Se även SOU 2016:24 s. 79 f. 
272

 RKR Idéskrift (2011) s. 16. Kursivt i originaltexten. 
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utkrävande och framtida planering av den kommunala verksamheten. 

Liknande syften är även framträdande inom den privata sektorn.273  

Även om de grundläggande syftena för att redovisa är likartade 

mellan privat och kommunal sektor skiljer sig regleringen av hur re-

dovisningen ska gå till i olika avseenden. Skillnaderna brukar tillskri-

vas den kommunala särarten. Den kommunala särarten diskuterades 

särskilt i förarbetena till KRL.274 En av de främsta anledningarna till 

varför regeringen ansåg att en särskild lag var motiverad för den 

kommunala redovisningen var nämligen hänvisningen till den kom-

munala särarten.275 Regeringen poängterade t.ex. att flera av be-

stämmelserna i ÅRL saknar relevans inom kommunsektorn.276  

Å ena sidan gick regeringen i och med detta lagtekniskt längre än 

vad vissa remissinstanser menade var behövligt. Några remissinstan-

ser menade att KRL endast borde hänvisa till lagarna som styrde den 

privata sektorns redovisning så långt detta var möjligt. Regeringen 

utformade dock i stället lagstiftningen utan direkta hänvisningar till 

exempelvis ÅRL och ÄBFL i lagtexten.277 KRL:s självständighet som 

lagstiftningsprodukt underströks också av att regeringen inte ville 

vänta på utredningen om en ny bokföringslag, utan ansåg att eventu-

ella anpassningar fick bli föremål för senare överväganden.278 

Å andra sidan hänvisas i motiven till KRL vidare till regleringen för 

den privata sektorn i flera centrala delar. I propositionen uttalas t.ex. i 

den allmänna motiveringen endast kortfattat att ”[p]rinciperna för 

värdering bör … i huvudsak överensstämma med de principer som 

gäller inom den privata sektorn. Den nya lagens värderingsregler kan 

därför i väsentliga delar hämtas från årsredovisningslagen. De kom-

mer därmed också att nära ansluta sig till nuvarande praxis i kommu-

ner och landsting.”279 Förutsatt att RKR inte har normerat den aktu-

                                                

 
273

 Se t.ex. SOU 1994:17 (del I) s. 122 f. och Thorell (1984) s. 23 ff. 
274

 Se prop. 1996/97:52 s. 42 och Ds 1996:30 s. 53 ff. 
275

 Prop. 1996/97:52 s. 41 f. Jfr Ds 1995:57 s. 40 ff. och Ds 1996:30 s. 7 ff. och 49 ff. 
276

 Prop. 1996/97:52 s. 43. 
277

 Något som kan förändras om KomRed-utredningens förslag genomförs, se SOU 

2016:24 s. 252 ff. och 389 f. 
278

 Prop. 1996/97:52 s. 43. Förändringar med anledning av införandet av 1999 års bokfö-

ringslag (1999:1078), BFL, aktualiserades relativt omgående, se Ds 1999:71, prop. 

1999/00:115 och SFS 2000:890. 
279

 Prop. 1996/97:52 s. 57. 
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ella frågan, är det således ibland nödvändigt att vända sig till lagstift-

ningen och den kompletterande normgivningen som gäller för privat 

sektor för vägledning och tolkning.   

Med begreppet kommunal särart i en redovisningsrättslig kontext 

har i förarbetena till KRL i första hand avsetts sådana principiella 

skillnader i förutsättningar mellan verksamhet som bedrivs i kommu-

nal respektive privat regi samt de skillnader som ur ett redovisnings-

perspektiv följer av detta.280 

Den kommunala särarten, såsom den beskrevs i förarbetena till 

KRL kan sammanfattas under åtminstone fyra punkter. Alla dessa 

punkter avser principiella särdrag: 

 

1. Typen av verksamhet 

2. Verksamhetens varaktiga karaktär 

3. Öppenhet och offentlighet 

4. Budgetens starka ställning 

 

Den första punkten innefattar flera aspekter. Det som är gemensamt 

för dessa aspekter är att kommunal verksamhet bedrivs på ett visst 

sätt och utifrån vissa särskilda förutsättningar som är specifika just 

för den offentliga sektorn. Kommunal verksamhet bedrivs t.ex. i 

grund och botten utifrån ett annat syfte än vad som gäller för privat 

sektor. Kommunerna bedriver verksamhet för att tillhandahålla nyt-

tigheter av allmänt intresse och inte för att gå med vinst.281 Kommu-

nernas verksamhet har beskrivits ha en omvänd mål-medelstruktur 

jämfört med den privata sektorns företag. Kommunerna ”erhåller re-

surser i syfte att bedriva verksamhet, medan kommersiella företag 

bedriver verksamhet i syfte att generera resurser och avkastning”, no-

terar RKR i sitt konceptuella ramverk.282 Därutöver skiljer sig finan-

sieringen av verksamheten. Kommunernas verksamhet finansieras i 

huvudsak genom kommunalskatt, kommunala avgifter och statsbi-

                                                

 
280

 Jfr Riberdahl (SvJT 1992) s. 209 ff. om de rättsliga särdrag som föreligger för kommu-

nal verksamhet, vilket påverkar bedömningen av kommunernas kreditvärdighet. Se även 

Lundin (1999) s. 49 ff. 
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 Se 2 kap. 1 och 7 §§ samt 8 kap. 3 c § KL. Jfr prop. 1990/91:117 s. 33 och avsnitt 

2.3.2. 
282

 RKR Idéskrift (2011) s. 12. Jfr Ds 1996:30 s. 54 f. och Lundin (1999) s. 61. 



 

80 

 

drag.283 En följd av detta är att intäkts-/kostnadsrelationen är speciell 

för kommunerna. Intäkterna hämtas till övervägande del inte från en 

marknad och föregår ofta kostnaderna.284 

Den andra punkten lyfter fram verksamhetens varaktiga karaktär. 

Kommuner är, som tidigare behandlats, offentligrättsliga subjekt vars 

existens är fastslagen i grundlagen. En kommun kan således t.ex. inte 

gå i konkurs på samma sätt som ett företag.285    

En princip som gäller för all redovisning är att den ska vara trans-

parent. I enlighet med den tredje punkten är det viktigt att kommu-

nernas redovisning sker i enlighet med principen om öppenhet. För 

den offentliga sektorn är principen om öppenhet särskilt viktig. Ef-

tersom öppenheten i redovisningen t.ex. i regel inte behöver begrän-

sas med hänvisning till konkurrensskäl har det anförts att det i prin-

cip inte finns någon gräns för hur stor öppenhet som ska gälla inom 

ramen för den kommunala redovisningen.286 

I enlighet med den principiella utgångspunkten om öppenhet och 

transparens har det i 8 kap. 19 § KL införts bestämmelser om att års-

redovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten från och med 

kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisning-

en ska godkännas.287 Därutöver får fullmäktige, i enlighet med 8 kap. 

20 § KL, bestämma att allmänheten ska få möjlighet att ställa frågor 

om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En viktig del av den kommunala särarten är avslutningsvis, i enlig-

het med den fjärde punkten, budgetens ställning. Budgeten har histo-

riskt sett ansetts som den viktigaste dokumentationen av den kom-

munala ekonomin och har varit den del av den kommunala ekonomin 

som har varit tydligast reglerad i KL. Som beskrivits i det historiska 

avsnittet synes denna utgångspunkt ha förändrats något under de 

senaste tre decennierna.288 Budgeten har dock fortfarande stor bety-

delse i den politiska process som de ekonomiska frågorna är en del av. 
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 Avsnitt 2.3.3. 
284

 Prop. 1996/97:52 s. 42 och Ds 1996:30 s. 54. Jfr RKR Rekommendation 4.2. 
285

 Se t.ex. RH 1996:6 och RH 1996:75. Jfr Riberdahl (SvJT 1992) s. 209 ff. 
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 RKR Idéskrift (2000) s. 20 och Falkman & Orrbeck (2001) s. 31 f. Om man ger begrep-

pet redovisning en vidsträckt innebörd kan frågor om sekretess i vissa fall uppstå. 
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 Dessa föreskrifter är dock i sig inget uttryck för kommunal särart. Liknande bestämmel-

ser återfinns i t.ex. ABL, se 7 kap. 25 och 56 b §§ ABL.  
288

 Avsnitt 2.2.4. 



 

81 

 

Skyldigheten att anta en budget och formerna för budgetprocessen 

framgår särskilt av 8 kap. 6–10 §§ KL. 

Ur ett redovisningsperspektiv innebär det att budgetens styrande 

roll för kommunens arbete även sätter sin prägel på redovisningens 

innehåll.289 Kommunernas budget- och redovisningsmodeller bygger 

t.ex. oftast på samma principer, för att möjliggöra en enkel uppfölj-

ning av budgeten i de redovisningsrapporter som produceras. Enligt 2 

kap. 2 § 1 p. KRL stadgas ett explicit krav på att bokföringen ska vara 

ordnad så att det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras 

med budgeten. Såsom visats tidigare anknyter även kravet på budget-

balans till bestämmelserna om redovisning.290 

De principiella skillnaderna mellan offentlig respektive privat sek-

tor avspeglas sedermera i de principer som ligger till grund för redo-

visningen och de materiella regler som kommunerna ska tillämpa rö-

rande enskilda redovisningsfrågor. Utifrån lagstiftningens innehåll, 

men även genom hur liknande redovisningsregler ska tillämpas på 

skilda sätt beroende på sektor, kan en kommunal särart identifieras. 

Brorström m.fl. sammanfattar detta som att ”[d]en kommunala särar-

ten innebär att vissa principer är mer betydelsefulla för kommuner 

och landsting än vad de är inom andra samhällsorganisationer. Den 

redovisningsmässiga särarten uppstår således som ett resultat av de 

kommunspecifika egenskaperna vilket leder till att redovisningarna 

inte är identiska mellan sektorerna.”291  

De principiella särdragen konkretiseras således genom att olika re-

dovisningsprinciper kan få en ökad respektive minskad betydelse 

inom det kommunala redovisningsområdet. Förhållandet kan seder-

mera konkretiseras än mer genom att undersöka hur detta leder till 

att enskilda redovisningsfrågor får olika lösningar inom sektorerna 

alternativt att vissa frågor särskilt kan identifieras inom den kommu-

nala sektorn vilket innebär att särskilda redovisningslösningar behö-

ver utvecklas. Sådana skillnader och särskilda lösningar föreligger 

bl.a. i fråga om redovisningen av pensionsåtagandet, bidrag till infra-

struktur och möjligheten till uppskrivning av tillgångar.292 
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 Jfr prop. 1996/97:52 s. 49 och 70 samt SOU 2016:24 s. 221. 
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 Avsnitt 2.3.4. 
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 RKR Idéskrift (2000) s. 17. 
292

 Se vidare avsnitt 9.6 samt kap. 10 och 11. 
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Den kommunala särartens betydelse i det enskilda fallet, i förhål-

lande till exempelvis den privata sektorns redovisningsnormer, kan i 

och med detta sammanfattas genom ett antal olika typfall. Ett typfall 

innebär att en av flera acceptabla och använda redovisningslösningar 

för privat sektor anammas i den kommunala redovisningen som hu-

vudregel p.g.a. de särskilda förutsättningar som föreligger för den 

kommunala sektorns verksamhet. Ett annat typfall innebär att en re-

dovisningslösning väljs för den kommunala redovisningen som inte 

anses vara acceptabel inom den privata sektorn. Ett tredje typfall fö-

religger när en redovisningslösning är accepterad inom den privata 

sektorn men inte accepteras enligt den kommunala redovisningsre-

gleringen med hänvisning till de särskilda förutsättningar som gäller 

för kommunal verksamhet. 

Sammanfattningsvis kommer begreppet kommunal särart i denna 

undersökning användas dels i betydelsen principiella särdrag mellan 

olika sektorer i samhället, dels i betydelsen skillnader i regleringen av 

olika konkreta redovisningsfrågor. Kommunal särart i det senare fal-

let beror dock i regel på de principiella särdrag som har identifierats. 

 

2.5 Sammanfattande utvärdering 

Kommunerna bedriver sin verksamhet utifrån principen om kommu-

nal självstyrelse. Självstyrelsen är dock inte obegränsad utan kommu-

nerna är ålagda att utföra ett antal uppgifter. Inte heller kommuner-

nas allmänna kompetens är utan begränsningar utan de principer 

som kommer till uttryck i framför allt 2 kap. KL ställer upp ramar för 

vilken verksamhet som kommunerna kan bedriva samt vilka beslut 

som kommunerna kan ta. 

En viktig del av det kommunala självstyret är kommunernas eko-

nomiska självständighet. För att bedriva sin verksamhet kan kommu-

nerna bl.a. ta ut skatt och besluta om avgifter. Möjligheten för kom-

munerna att ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter, enligt 14 

kap. 4 § RF, är dock inte obegränsad. Både lagar om s.k. kommunalt 

skattestopp och det kommunala skatteutjämningssystemets har t.ex. 

utvärderats och godtagits beaktat grundlagsstadgandet i RF. I dag 

återfinns även en särskild bestämmelse i 14 kap. 5 § RF som möjliggör 

skatteutjämning.   
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De bestämmelser om den kommunala redovisningsskyldigheten 

som finns i dag har utvidgats betydligt i förhållande till tidigare regle-

ringar. Utvecklingen har, enligt min uppfattning, inneburit att kom-

munernas utrymme för självbestämmande har påverkats.  

Författningsregleringen av den kommunala redovisningen har hi-

storiskt sett varit knapphändig. Utvidgningen av regleringen av redo-

visningsskyldigheten på författningsnivån genom materiella bestäm-

melser kan i princip i sin helhet tillskrivas de senaste två decennierna. 

Det finns flera anledningar till denna utveckling. Kommunernas upp-

gifter och ansvarsområden samt deras generella kompetens har ut-

vidgats sedan mitten av 1800-talet. I dag ansvarar kommunerna för 

en övervägande del av det offentligas totala verksamhet. Den centrala 

statsmakten har, genom utvecklingen mot en decentraliserad väl-

färdsstat, därmed sett ett behov av att ställa högre krav på den eko-

nomiska redovisningen av verksamheten. 

Huruvida utvecklingen historiskt sett har drivits på av staten, eller 

genom självreglering av kommunförbunden, är möjligen en fråga om 

perspektiv. Även om det kan konstateras att staten fram till och med 

KRL:s införande i princip helt avstod från att i lagstiftningen ta in 

några materiella krav på redovisningen, synes den centrala statsmak-

ten hela tiden ha övervakat utvecklingen inom det kommunala redo-

visningsområdet och utövat sin makt indirekt. Staten ”hotade” med 

lagstiftningsåtgärder om inte kommunförbunden utvecklade redovis-

ningsnormerna i ljuset av den redovisningsutveckling som kunde 

identifieras i samhället i övrigt.293  

Lagstiftningen har historiskt sett i första hand endast fastslagit att 

kommunerna ska redovisa, men inte hur redovisningen ska gå till. 

Den materiella regleringen har i stället utvecklats parallellt med alle-

handa revideringar av kommunallagstiftningen genom i huvudsak 

kommunförbundens utarbetande av olika slags rekommendationer. 

De redovisningsmodeller som togs fram, framför allt KRK 56 och 

KF/LF 86, blev således normerande för den kommunala redovisning-

en och fyllde det tomrum som lagstiftaren avsiktligen lämnat.294 

                                                

 
293

 Jfr Bergevärn, Mellemvik & Olson (SJM 1995), s. 30 ff. och Olson & Sahlin-Andersson 

(1998) s. 250 ff.  
294

 Se Bergevärn, Mellemvik & Olson (SJM 1995) s. 30 ff., som hävdar att ”[t]he state has 

had virtually no part in creating the Swedish norm system”, s. 36. 
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Kommunförbunden har vid utvecklingen av de materiella reglerna i 

sin tur i första hand påverkats av utvecklingen av den privata sektorns 

regelverk. KRK 56 synes dock tydligare anknyta till då gällande kom-

munallagar och innebar att en särskild redovisningsmodell för den 

kommunala sektorn föreslogs. Genom KF/LF 86 övergick kommun-

förbunden till att principiellt förorda att även kommunerna skulle re-

dovisa enligt bokföringsmässiga grunder. I samband med denna över-

gång inrättades även Referensgruppen i redovisning som fick upp-

draget att utveckla god redovisningssed inom den kommunala sek-

torn. Referensgruppens arbete upphörde i och med att KRL trädde i 

kraft och RKR bildades. 

Vissa regler för den statliga sektorn har som visats fått betydelse 

vid regleringen av den kommunala sektorn, motiven till Kf/Lf 86 syn-

liggör denna koppling. Historiskt sett synes dock utvecklingen av den 

kommunala redovisningen föregå redovisningsutvecklingen för statlig 

sektor.295 Innehållet i Kf/Lf 86 och sedermera KRL influerades i stäl-

let främst av utvecklingen av den privata sektorns redovisningsregle-

ring och den självreglering som förelåg genom kommunförbundens 

försorg.  

Motiven till att införa en särskild redovisningslag för kommunerna 

var flera. Det ansågs bl.a. föreligga en s.k. kommunal särart i fråga om 

förutsättningarna för kommunal verksamhet, som i vissa fall motive-

rade avsteg från de redovisningsprinciper etc. som användes inom 

exempelvis den privata sektorn. Den kommunala särarten är fortfa-

rande av betydelse vid redovisningsrättsliga bedömningar och påver-

kar även fortsättningsvis innehållet i den särskilda redovisningsregle-

ring som gäller för den kommunala sektorn.296 

Efter denna inledande del, behandlas i del II dagens reglering av 

den kommunala redovisningsskyldigheten. Del II innehåller vidare en 

utvärdering och systematisering av det kommunala redovisningsrätts-

liga området i sin helhet. 
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 Jfr Olson & Sahlin-Andersson (1998) s. 262 ff. 
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3 Lagstiftning om kommunal redo-

visning 

3.1 Inledning 

Bestämmelser om den kommunala redovisningsskyldigheten åter-

finns inledningsvis i 8 kap. 14–20 §§ KL.297 Bestämmelserna i KL be-

handlar framför allt den formella gången av redovisningsarbetet. Ge-

nom införandet av KRL utmönstrades flera av bestämmelserna om 

redovisning som hade införts i 1991 års KL. I dag hänvisas i 8 kap. 14 

§ 2 st. och 8 kap. 16 § 2 st. KL vidare till KRL för närmare bestämmel-

ser rörande bokföring och årsredovisning. Även i 8 kap. 20 a § KL, 

som behandlar kravet på delårsrapport, hänvisas vidare till KRL.  

Bestämmelserna om redovisning i KL har sammanfattningsvis be-

skrivits som att de ställer upp den yttre ramen för kommunernas re-

dovisning.298 Det återfinns däremot inga materiella redovisningsreg-

ler i KL. För att finna sådana materiella regler är det nödvändigt att 

söka sig vidare till KRL och den kompletterande normgivningen. 

Den lagstadgade redovisningsskyldigheten omfattar enligt 1 kap. 1 § 

KRL ett krav på bokföring, upprättande av årsredovisning samt upp-

rättande av minst en delårsrapport. Dessa tre huvudsakliga delar pre-

ciseras sedermera genom KRL:s övriga bestämmelser. Enligt 1 kap. 1 

och 2 §§ KRL gäller lagen för kommuner, landsting och kommunal-

förbund.299  

I detta kapitel behandlas inledningsvis den lagstiftningsteknik som 

i huvudsak används inom redovisningsområdet, så även vid införan-

det av KRL. Därefter redogörs översiktligt för de tre huvudsakliga de-

lar som den kommunala redovisningen enligt KL och KRL ska om-

fatta; bokföringsskyldigheten, skyldigheten att presentera minst en 

delårsrapport och skyldigheten att upprätta en årsredovisning. Av-

slutningsvis undersöks vilka möjligheter till rättslig prövning av de 

kommunala redovisningsrapporterna som finns samt vilka eventuella 
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sanktioner som kan identifieras knutna till brister i externredovis-

ningen från kommunernas sida.  

Hänvisningen till god redovisningssed, som också finns intagen i 

lagen, behandlas inte i detta kapitel utan i kapitel 6. Motivet till detta 

är att det enligt min uppfattning är mest ändamålsenligt att först be-

handla det material som kan vara av intresse vid bedömningen av vad 

som ska betecknas som god redovisningssed, innan den rättsliga 

standarden som sådan behandlas. 

 

3.2 Lagstiftningstekniken 

KRL kan närmast beskrivas som en form av ramlag.300 Lagen bygger 

till stor del på ÅRL och BFL, som uttryckligen beskrivits som ramla-

gar.301 I propositionen till KRL benämndes inte KRL explicit som en 

ramlag, men av skrivningarna i propositionen framgår relativt tydligt 

att detta var avsikten med lagens konstruktion. Under rubriken Ingen 

onödig detaljreglering uttalade t.ex. regeringen att KRL inte borde 

”ge någon uttömmande reglering av alla … redovisningsprinciper” ef-

tersom det är ”omöjligt att i lag reglera alla frågor som kan upp-

komma”. Någon ”långtgående detaljreglering” var därmed inte önsk-

värd utan lagen skulle i stället utformas så att den gav ”utrymme för 

normbildning”, genom hänvisningen till god redovisningssed.302 Det 

kan beaktat motiven till KRL noteras att användandet av den rättsliga 

standarden god redovisningssed har beskrivits som det tydligaste ut-

trycket för redovisningslagarnas ramlagskaraktär.303 Ramlagstekni-

ken spelar även en väsentlig roll för kommunernas verksamhet i öv-

rigt, framför allt inom välfärdsområdet.304 

                                                

 
300

 Se om begreppet lagstiftningsteknik och ramlagar som ett exempel på detta, Wahlgren 

(2014) s. 25 ff. 
301

 Prop. 1998/99:130 s. 203 f., prop. 1995/96:10 (del I) s. 187 f. och SOU 2014:22 s. 177. 

Jfr tidigare, Thorell (1984) s. 373. Jfr dock Olsson (2012) s. 18, som noterar att ÅRL och 

BFL är relativt omfattande och även innehåller detaljerade regler, vilket enligt honom inne-

bär att ”bilden av redovisningslagarna som ramlagar … knappast [är] helt rättvisande.”  
302

 Prop. 1996/97:52 s. 44. 
303

 SOU 2008:80 (del I) s. 171. 
304

 Jfr Riberdahl (FT 1987) s. 267 och Esping (1994) s. 65 ff. Även KL betraktas som en 

ramlag, se SOU 2015:24 s. 135, 322, 473 och 497. 
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En av de främsta anledningarna till att KRL utformades som en 

ramlag var att allt för detaljerade regler skulle leda till att en både 

önskvärd och nödvändig utveckling av det kommunala redovisnings-

området över tid skulle försvåras. Genom en hänvisning till god redo-

visningssed skulle ett utrymme för den kompletterande normgivning-

en skapas. En ytterligare anledning var lagstiftningens nära koppling 

till redovisningsregleringen för den privata sektorn. Lagstiftningstek-

niken skulle därmed nära anknyta till den systematik som regleringen 

för den privata sektorn uppvisade.305 

Ramlagstekniken växte fram som lagstiftningsteknik under efter-

krigstiden och särskilt under 70-talet ökade antalet ramlagar mar-

kant.306 Införandet av ramlagstekniken har beskrivits som en föränd-

ring på systemnivå.307 Ramlagstekniken har kommit att bli ett natur-

ligt inslag i det svenska moderna välfärdssamhället, där viss flexibili-

tet i regelverket har ansetts nödvändig när samhällsutvecklingen som 

sådan rör sig i en allt snabbare takt.308 Den demografiska, ekono-

miska och tekniska utvecklingen kräver således flexibla regelverk för 

att dessa inte ska behöva ändras hela tiden. 

Just flexibiliteten har anförts vara en av de främsta fördelarna med 

ramlagstekniken, vilket innebär att den är väl lämpad för dagens 

snabbt föränderliga och komplexa verklighet.309 Användningen av 

ramlagstekniken har därmed kommit att användas mer och mer. 

Sterzel har till och med, beaktat utvecklingen med ökat antal ramlagar 

både till antal och vad gäller olika typer, hävdat att användningen av 

begreppet som sådant torde kunna diskuteras. Han menar att det ge-

nom den ökande floran av olika typer av ramlagar är svårt att av-

gränsa innebörden av begreppet. Samtidigt poängterar han dock att 

”ordet erinrar om en viktig och delvis bestående förändring av 

lagskrivningstekniken”.310 
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 Prop. 1996/97:52 s. 43 f. 
306

 Hydén (1984) s. 2 f. Jfr Ds Kn 1981:16 s. 17 ff., SOU 1978:52 s. 32, Sterzel (2009) s. 

54, Olsson (2010) s. 33 f. och Sterzel (2013) s. 351. Se t.ex. prop. 1975/76:187 s. 1 om 

hur ÄKL karaktäriseras som en ramlag.  
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 Sterzel (2013) s. 350 f. 
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 Sterzel (2009) s. 53 ff.  
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 Sterzel (2009) s. 240. Jfr SOU 1983:39 s. 73. 
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 Sterzel (2013) s. 352. Jfr Sterzel (2009) s. 241 f. 
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Användningen av ramlagstekniken har dock inte endast bedömts 

vara positiv utan har samtidigt kritiserats. Lagarnas innehåll kan kri-

tiseras för att vara intetsägande och urvattnat och ur ett principiellt 

perspektiv kan ifrågasättas om inte riksdagens makt som lagstiftare 

urholkas. Ur ett konstitutionellt perspektiv kan det vidare ifrågasättas 

om inte användandet av tekniken i vissa fall rent av innebär ett kring-

gående av bestämmelserna om normgivningsmakten i 8 kap. RF.311  

Sterzel ger exempel inom tre områden – konstitutionella, administ-

rativa och ekonomiska problem – när han diskuterar vilka nackdelar 

som finns med ramlagstiftningen. Gällande den konstitutionella pro-

blematiken menar Sterzel att det strider mot RF:s ideologi och är 

oförenligt med grundlagens system att normgivningsmakten flyttas 

från riksdagen och regeringen till andra hierarkiskt lägre stående 

normgivare.312 Den av Sterzel framförda problematiken kan jämföras 

med det som framfördes i förarbetena till RF om förhållandet mellan 

folksuveräniteten och möjligheten till delegering av normgivnings-

makten: 

 

”Emellertid är det en viktig sida av folksuveräniteten att de mest betydelsefulla 

politiska besluten alltid skall fattas av det statsorgan som bäst avspeglar de 

inom befolkningen föreliggande opinionerna, alltså av riksdagen. Riksdagen 

skulle inte fylla sin uppgift, om den i någon mera betydande omfattning över-

lämnade åt andra organ att fatta dessa beslut.”313 

 

Det är bl.a. beaktat den utgångspunkten som det i RF infördes be-

stämmelser vilka inbegrep ett obligatoriskt lagområde som inte fick 

delegeras.314 Den administrativa problematiken består enligt Sterzel i 

att produktionen av de föreskrifter på lägre nivå som blir följden av 

ramlagstekniken inom många områden har visat sig bli omfattande, 

vilket i sin tur leder till svåröverskådlighet för tillämparen. Avslut-

ningsvis, gällande den ekonomiska problematiken, identifierar Sterzel 
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 Jfr Sterzel (2009) s. 43. 
312

 Sterzel (2004b) s. 132, med vidare hänvisning till bl.a. Strömberg (FT 1976) s. 60. 
313

 Prop. 1973:90 s. 205. Jfr Gustavsson (2013) s. 113 f., som noterar att ramlagarna inne-

bär en uppluckring mellan den lagstiftande och den verkställande makten. 
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att tekniken leder till att det blir svårt att prognosticera konsekven-

serna av den aktuella lagstiftningen.315 

Vad gäller lagstiftningstekniken som sådan kan inledningsvis kon-

stateras att en ramlag är en viss typ av lagstiftning. Att närmare defi-

niera vad en ramlag är visar sig dock vara svårare. I en proposition 

om ledningen av den statliga förvaltningen, uttalades följande om de-

finitionsproblematiken: 

 

”Någon vedertagen definition av vad en ramlag är finns inte. Begreppet används 

för att beteckna olika slags lagstiftning. Mestadels åsyftas en lag som ger vissa 

allmänt hållna mål och riktlinjer. Vägledning om lagens tolkning ges i förarbe-

tena, men det slutliga materiella innehållet blir tydligt först när lagen komplett-

eras med mer detaljerade regler i regeringsförordningar och myndighetsföre-

skrifter eller genom praxisskapande beslut.”316 

 

Med utgångspunkt i en lexikalisk tolkning av begreppet ramlag, och 

med hänsyn till citatet ovan, handlar det alltså om att lagstiftaren an-

vänder lagformen för att skapa en ram för tillämpningen inom det 

aktuella området, men att mycket av den detaljerade materiella rätten 

skapas på andra nivåer inom rättssystemet. Det är så att säga inbyggt 

i själva konstruktionen att det oftast inte går att endast tillämpa lag-

texten, utan mycket av den materiella regleringen förväntas fastställas 

på en, ur ett konstitutionellt perspektiv, lägre nivå.317  

Hydén menar att ramlagar ”har ett delvis ofullständigt normativt 

innehåll” och därmed kan beskrivas som normativt öppna.318 Han no-

terar också att ramlagar förutsätts kompletteras på ett eller annat sätt, 

men att detta kompletterande material inte behöver innebära ytterli-

gare rättsregler.319 Thorell har i sin tur lakoniskt uttryckt att ”[d]en 

enda betydelsen man enligt min mening kan lägga i beteckningen 

ramlagstiftning är att det rör sig om en icke heltäckande reglering och 

att det är tänkt att lagreglerna skall kompletteras med andra reg-

ler.”320 
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 Sterzel (2009) s. 240. Jfr Esping (1994) s. 17 och 405. 
316

 Prop. 1986/87:99 s. 29. Jfr bet. 1986/87:KU29 s. 15 och Esping (1994) s. 376. 
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 Jfr SOU 1983:39 s. 74. 
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Sterzel identifierar tre olika typer av lagregler som framför allt åter-

finns i en ramlag – generalklausuler, programstadganden och mål-

regler.321 En generalklausul är förpliktande och dess materiella inne-

håll bestäms i sista hand av domstol. Ett programstadgande beskrivs 

av Sterzel som deklaratoriskt och fungerar i första hand som en por-

talparagraf som inte är avsedd att tillämpas i ett enskilt fall. Sterzel 

anför att dessa bestämmelsers betydelse i praktiken säkert är ringa 

men att de i vissa fall kan förstärka helheten. En målregel är avslut-

ningsvis enligt Sterzel en sådan regel som ”anger mål, eventuellt ope-

rativa riktlinjer, som är avsedda att vara vägledande i praktiken. Ett 

huvudsyfte kan ofta beskrivas som att etablera en viss standard”.322 

Sterzel fortsätter att identifiera tre olika sätt för att fylla ut en ram-

lag, för att på så sätt skapa en fullständig ordning med materiella reg-

ler. Utfyllnaden kan ske genom förvaltningsmyndigheters föreskrifter, 

genom kommunal huvudman på egen hand samt genom domstols-

praxis.323 I förhållande till den lösning som har genomförts i KRL är 

dock inte uppräkningen fullständig. Ett fjärde sätt kan här identifie-

ras, nämligen att ramlagen fylls ut genom kompletterande normgiv-

ning. Beskrivningen kan preciseras i förhållande till det kommunala 

redovisningsrättsliga området och uttryckas som att ramlagen fylls ut 

genom icke-bindande uttalanden från privaträttsliga organ.  

Vad som sammanfattningsvis kan konstateras är att ramlagstift-

ningen innebär att ett behov för utfyllnad uppstår och att utfyllnaden 

kan ske genom annan normgivning/kompletterande normgivning, 

genom rättstillämpning/annan praxis eller genom kombinationer av 

dessa. Inom det kommunala redovisningsrättsliga området är det 

framför allt organet RKR som har anförtrotts uppgiften att komplet-

tera ramlagstiftningen med ytterligare kompletterande normgivning 

inom ramen för hänvisningen till god redovisningssed. 

Olsson menar att hänvisningen till god redovisningssed – i hans 

undersökning av hur den rättsliga standarden kommer till uttryck i 

ÅRL och BFL – får anses vara så pass förpliktigande att bestämmel-

serna där hänvisningen kommer till uttryck borde betraktas som, i 

enlighet med Sterzels uppräkning, generalklausuler snarare än mål-
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regler.324 Att betrakta hänvisningen till god redovisningssed som en 

form av generalklausul är dock, enligt min uppfattning, inte självklart 

om man samtidigt karaktäriserar god redovisningssed som en rättslig 

standard. Strömholm synes t.ex. principiellt vilja skilja på gene-

ralklausuler och rättsliga standarder. Anledningen till detta är att han 

menar att en generalklausul innehåller principiellt sett en komplett 

norm, medan rättsliga standarder enligt honom medvetet har getts ett 

ofullständigt innehåll.325  

I fråga om hänvisningen till god redovisningssed i KRL är det, en-

ligt min uppfattning, svårt att hänföra denna till någon av de tre 

typregler som Sterzel menar är särskilt vanliga i ramlagar. Det synes 

inte kunna vara fråga om en sådan generalklausul som är tänkt att 

fyllas ut genom domstolstolkning. Vad gäller det kommunala området 

är det för det första sällsynt med domstolsprövning av redovisnings-

frågor. Sådana frågor har inte behandlats i praxis i någon större ut-

sträckning. Prejudikat från högsta instans är obefintlig. Innebörden 

av god redovisningssed för den kommunala sektorn prövas således 

ytterst sällan av domstolarna. Slutsatsen som kan dras av detta torde 

vara att god redovisningssed i 1 kap. 3 § 1 st. KRL inte kan förstås som 

en sådan ”klassisk” generalklausul som t.ex. den i 36 § avtalslagen 

(1915:218).326 För det andra innebär den prövning som kan aktuali-

seras – en laglighetsprövning enligt 10 kap. KL – inte att domstolarna 

genomför en materiell överprövning som innebär att lagreglernas in-

nehåll ”fylls ut” av praxis, utan endast en prövning huruvida kommu-

nen har hållit sig inom de ramar som lagstiftningen ställer upp.327 

Den skillnad som Strömholm lyfter fram mellan generalklausuler och 

rättsliga standarder, är enligt min uppfattning relevant inom det 

kommunala redovisningsrättsliga området. 

Bestämmelsen om god redovisningssed synes inte heller kunna be-

traktas som en målregel. Vad gäller förekomsten av målregler inom 

det redovisningsrättsliga området kan nämnas att Olsson menar att 

principen om rättvisande bild såsom den kommer till utryck i 2 kap. 3 
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§ ÅRL kan ses som ett slags målregel.328 Någon regel om rättvisande 

bild finns dock inte intagen i KRL.329 I KRL kan närmast bestämmel-

sen om årsredovisningens syfte i 3 kap. 1 § KRL karakteriseras som en 

målregel. Målsättningen med den kommunala årsredovisningen är 

enligt denna bestämmelse att årsredovisningen ska redogöra för utfal-

let av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets slut. Hur detta ska uppnås får sedan 

utläsas genom att i första hand studera den fortsatta regleringen i 

KRL och den kompletterande normgivningen. 

Någon form av programstadgande är det inte heller fråga om, ef-

tersom standarden enligt min uppfattning kan få betydelse i enskilda 

fall. God redovisningssed är i detta avseende ett uttryck för vad som 

kan anses som en acceptabel redovisning, vilket sedan en kommun 

har att förhålla sig till. 

Sammanfattningsvis är min uppfattning att hänvisningen till en 

rättslig standard kan identifieras som en fjärde typ av regel inom ra-

men för ramlagstekniken, som är särskilt vanlig inom det redovis-

ningsrättsliga området. Att försöka hänföra hänvisningen till god re-

dovisningssed i 1 kap 3 § 1 st. KRL till någon av de huvudtyper av reg-

ler som Sterzel identifierar som vanliga i ramlagar synes enligt min 

mening inte tillföra något väsentligt till diskussionen, utan snarare 

innebära en onödig svårighet vid karaktäriseringen av bestämmelsen 

som hänvisar till god redovisningssed.  

Vad som, enligt min uppfattning, avslutningsvis är viktigt att po-

ängtera är att även om lagstiftningen ska betraktas som en ramlag-

stiftning där mycket av det materiella innehållet preciseras i den 

kompletterande normgivningen och genom redovisningspraxis, inne-

håller KRL även bestämmelser där det mer eller mindre tydligt fast-

slås hur redovisningen ska gå till och vad den ska innehålla. En för-

djupad diskussion om förhållandet mellan lagstiftningen, den kom-

pletterande normgivningen och redovisningspraxis inom ramen för 

god redovisningssed återkommer i avsnitt 6.5.  
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3.3 Bokföringsskyldigheten 

Kommunernas bokföringsskyldighet framgår dels av 8 kap. 14 § KL, 

dels av 1 kap. 1 § KRL. Vad skyldigheten närmare innebär regleras se-

dermera i 2 kap. KRL. Reglerna om bokföring i KRL omarbetades, 

som nämnts, relativt omgående efter att KRL hade trätt i kraft, med 

anledning av att nuvarande BFL trädde i kraft den 1 januari 2000.330 

Bestämmelserna om bokföring i KRL är således influerade av motsva-

rande regler i BFL.331   

Bokföringsskyldigheten omfattar enligt 2 kap. 1 § KRL att löpande 

bokföra alla ekonomiska händelser, att avsluta bokföringen med en 

årsredovisning, att säkerställa att det finns verifikationer, system-

dokumentation och behandlingshistorik samt att bevara all räken-

skapsinformation, utrustning och sådana system som behövs för att 

presentera räkenskapsinformationen. Skyldigheten preciseras seder-

mera genom KRL:s övriga bestämmelser.  

Begreppet bokföring kommer i undersökningen fortsättningsvis 

huvudsakligen avse den löpande bokföringen, även om bokförings-

skyldigheten i enlighet med 2 kap. 1 § KRL även kan anses omfatta 

upprättandet av årsredovisningen enligt 3–8 kap. KRL. 

Att kommunerna löpande ska bokföra alla ekonomiska händelser 

innebär enligt 2 kap. 3 § KRL att kommunerna ska bokföra de eko-

nomiska händelserna dels i registreringsordning – s.k. grundbokfö-

ring – dels i systematisk ordning – s.k. huvudbokföring. För att un-

derlätta arbetet med bokföringen har SKL publicerat kontoplaner för 

både kommuner och landsting.332 

 

3.4 Delårsrapporter 

Enligt 9 kap. 1 § KRL ska kommunerna upprätta en delårsrapport 

minst en gång per år. Delårsrapporten ska utgå från det aktuella rä-

kenskapsårets början. Minst en delårsrapport ska enligt bestämmel-

sen omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret. Minst en delårsrapport ska också, enligt 8 kap. 20 a § 
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KL, behandlas av fullmäktige. Införandet av en bestämmelse om krav 

på delårsrapport i KRL var en nyhet för det kommunala redovisnings-

området. Något sådant krav hade inte tidigare funnits i vare sig KL 

eller normalreglementet. Referensgruppen i redovisning hade dock i 

en anvisning anfört att åtminstone en delårsrapport borde upprättas 

under räkenskapsåret.333 

Behovet av ett krav på delårsrapport motiverades av att balanskra-

vets införande skulle innebära större krav på den löpande uppfölj-

ningen av kommunernas ekonomi. Vidare menades i propositionen 

att det vid en jämförelse med ÅRL – där ett sådant krav fanns intaget 

– inte fanns några skäl att ställa lägre krav på kommunerna i detta 

hänseende. Någon detaljreglering utöver det grundläggande kravet på 

att upprätta en delårsrapport ansågs dock inte nödvändigt, utan den 

närmare utformningen av delårsrapporten skulle enligt regeringen få 

ske inom ramen för god redovisningssed.334 

 

3.5 Den kommunala årsredovisningen 

Den löpande bokföringen ska som tidigare nämnts, enligt 2 kap. 1 § 

KRL, avslutas med en årsredovisning.335 Enligt 8 kap. 16 § KL har sty-

relsen ansvaret för upprättandet av årsredovisningen.336 I 3 kap. 1 § 

KRL fastslås att syftet med den kommunala årsredovisningen är att 

redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 

och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Bestäm-

melsen om årsredovisningens syfte infördes ursprungligen i 1991 års 

KL och överfördes sedermera till KRL utan någon förändring i sak.337 

Syftet med bestämmelsen beskrevs i propositionen till KL höra sam-

man med utvecklingen mot ökad målstyrning. Redovisningen som 

kontrollinstrument ökade i och med detta och för att fullmäktige 
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skulle kunna följa upp antagen budget och hur nämnderna hade följt 

de riktlinjer som fullmäktige hade beslutat menade regeringen att en 

bestämmelse rörande årsredovisningens syften var befogad.338  

Den kommunala årsredovisningen ska enligt 3 kap. 2 § KRL inne-

hålla fem huvudsakliga delar: 

 

 en förvaltningsberättelse,  

 en resultaträkning,  

 en balansräkning,  

 en kassaflödesanalys, och  

 en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal 

verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. 

 

I förvaltningsberättelsen ska kommunen enligt 4 kap. 1 § 1 st. KRL 

presentera en översikt över utvecklingen av den kommunala verk-

samheten. Enligt 4 kap. 1 § 2 st. KRL ska det även lämnas upplysning-

ar om förhållanden som inte redovisas i resultat- eller balansräkning-

en men som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller 

ställning; händelser av väsentlig betydelse; den förväntade utveckl-

ingen; väsentliga personalförhållanden samt andra förhållanden som 

är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 

verksamheten. Enligt 4 kap. 2 § KRL ska förvaltningsberättelsen in-

nehålla en s.k. investeringsredovisning. Bestämmelsen är kopplad till 

budgeten i och med att investeringsredovisningen i förvaltningsberät-

telsen ska möjliggöra en avstämning gentemot den fastställda investe-

ringsbudgeten.339  

Av 4 kap. 3 § KRL framgår en koppling till budgeten direkt av orda-

lydelsen. I bestämmelsen stadgas att förvaltningsberättelsen ska in-

nehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 

har fastställts för den löpande verksamheten, vad som brukar benäm-

nas driftbudgeten. Bestämmelsen motsvarar därmed vad som tidigare 

benämndes driftredovisning.340 Därutöver ska förvaltningsberättelsen 

                                                

 
338

 Prop. 1990/91:117 s. 121. Jfr avsnitt 2.2.4 och 2.2.5. 
339

 Prop. 1996/97:52 s. 76. Jfr 13 § i normalreglementet och Svenska kommunförbun-

det/Landstingsförbundet (1986) s. 22 ff. 
340

 Prop. 1996/97:52 s. 77. Jfr 12 § i normalreglementet och Svenska kommunförbun-

det/Landstingsförbundet (1986) s. 22. KomRed-utredningen föreslår att det i en ny lag ska 
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enligt 4 kap. 3 a och 4 §§ KRL innehålla information om balanskravs-

resultat och regleringen av ett eventuellt negativt balanskravsresul-

tat.341 Avslutningsvis ska förvaltningsberättelsen, enligt 4 kap. 5 § 

KRL, dels innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna en-

ligt 8 kap. 5 § 2 st. KL har uppnåtts och följts, dels innehålla en utvär-

dering av kommunens ekonomiska ställning.  

Uppställningen av kommunernas resultat- respektive balansräk-

ning stadgas i 5 kap. 1 och 2 §§ KRL. Resultaträkningen, som behand-

lar redovisningsperiodens resultat, ska enligt 5 kap. 1 § KRL innehålla 

följande poster och ställas upp på följande sätt: 

 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

 

Årets resultat 

 

Verksamhetens nettokostnader brukar benämnas resultat 1 medan 

resultatet före extraordinära poster benämns resultat 2. Årets resul-

tat, som sedermera kommer att ingå i balansräkningen och således 

påverkar det egna kapitalets förändring, benämns vanligtvis resultat 

3. 

Balansräkningen, som behandlar hur kommunens tillgångar, skul-

der och egna kapital har förändrats under den aktuella redovisnings-
                                                                                                                                  

 
ställas upp ett krav på att investerings- och driftsredovisningen redovisas i egna delar i 

årsredovisningen, se SOU 2016:24 s. 221 och 382 f. 
341

 Jfr avsnitt 2.3.4. 
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perioden, ska enligt 5 kap. 2 § KRL innehålla följande poster och stäl-

las upp på följande sätt: 

 

Tillgångar 

A. Anläggningstillgångar 

I. Immateriella anläggningstillgångar 

II. Materiella anläggningstillgångar 

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

2. Maskiner och inventarier 

3. Övriga anläggningstillgångar 

III. Finansiella anläggningstillgångar 

B. Bidrag till infrastruktur 

C. Omsättningstillgångar 

I. Förråd m.m. 

II. Fordringar 

III. Kortfristiga placeringar 

IV. Kassa och bank 

 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

A. Eget kapital 

I. Årets resultat 

II. Resultatutjämningsreserv 

III. Övrigt eget kapital 

B. Avsättningar 

I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

II. Andra avsättningar 

C. Skulder 

I. Långfristiga skulder 

II. Kortfristiga skulder 

 

Panter och ansvarsförbindelser 

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 

2. Ansvarsförbindelser 

a. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skul-

derna eller avsättningarna 

b. Övriga ansvarsförbindelser 
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Panter och ansvarsförbindelser ska enligt 5 kap. 2 § 1 st. KRL redovi-

sas under balansräkningen – ”inom linjen”.  

Enligt 5 kap. 3 § 1 st. KRL ska posterna hållas isär och tas upp var 

för sig enligt den ordning som stadgas i 5 kap. 1 och 2 §§ KRL. Kom-

munerna får dock lägga till andra poster om de anser att posterna 

som stadgas i KRL inte täcker in vad som ska redovisas. Sådana pos-

ter får även delas in i delposter. Av de kompletterande posternas be-

teckningar ska det tydligt framgå vad som ingår i de aktuella poster-

na, se 5 kap. 3 § 2 st. KRL.342 Uppställningarna som framgår av 5 kap. 

1 och 2 §§ KRL får således närmast ses som en typindelning, där avvi-

kelser får förekomma hos enskilda kommuner. 

I resultat- och balansräkningen ska i likhet med vad som gäller en-

ligt 3 kap. 5 § ÅRL, jämförelsetal från föregående räkenskapsår anges 

för varje post eller delpost, se 5 kap. 6 § 1 st. KRL. För att en jämfö-

relse mellan räkenskapsår ska vara möjlig ska kommunen, enligt 5 

kap. 6 § 2 st. KRL, vid förändring av någon redovisningsprincip mel-

lan upprättandet av två olika års årsredovisningar även räkna om eller 

ändra den redovisade siffran från föregående år. Enligt 5 kap. 6 § 3 st. 

KRL behöver dock inte en sådan omräkning göras om det finns sär-

skilda skäl och är förenligt med god redovisningssed. Om en omräk-

ning inte görs måste dock detta noteras i en not. Ett exempel på när 

en omräkning inte behöver ske är om det skulle innebära en oproport-

ionerlig insats och kostnad för kommunen att genomföra en sådan.343  

I kassaflödesanalysen – som tidigare benämndes finansieringsana-

lys344 – ska enligt 7 kap. 1 § KRL in- och utbetalningarna under räken-

skapsåret redovisas. Någon ytterligare reglering i KRL än denna kort-

fattade paragraf finns inte. Den närmare utformningen av kassaflö-

desanalysen är således i princip helt och hållet överlämnad till den 

kompletterande normgivningen och redovisningspraxis.345 

Kravet på en sammanställd redovisning behandlas i 8 kap. 1 och 2 

§§ KRL. Enligt bestämmelserna ska kommunerna dels presentera en 

gemensam förvaltningsberättelse, dels sammanställda resultat- och 

balansräkningar omfattande sådan verksamhet som kommunerna har 

                                                

 
342

 Jfr 3 kap. 4 § ÅRL. 
343

 Prop. 1996/97:52 s. 82. 
344

 Jfr SOU 2009:46 s. 123 ff., prop. 2013/14:86 s. 84 f. och 113 samt bet. 2013/14:CU26. 
345

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 56 och 89. 



 

101 

 

intressen i men som de inte bedriver i egen regi. Redovisningsskyl-

digheten kan omfatta verksamhet i t.ex. hel- och delägda kommunala 

bolag. En fördjupad undersökning av regleringen av den samman-

ställda redovisningen sker i kapitel 12. 

I KRL ställs det även upp vissa krav på s.k. tilläggsupplysningar. I 

denna undersökning används i huvudsak begreppet tilläggsupplys-

ningar för de upplysningar som ska lämnas – i första hand genom 

noter – i anslutning till balans- och resultaträkningens olika poster.346 

Till tilläggsupplysningarna räknas i denna undersökning även an-

svarsförbindelser m.fl. som ska lämnas i direkt anslutning till balans-

räkningen ”inom linjen”.347 Tilläggsupplysningar ska förstås som ett 

snävare begrepp än upplysningar som Marton beskriver som ”i prin-

cip all information i redovisningen, utom balans- och resultaträk-

ning”.348 Marton hänför således till upplysningar inte endast noterna 

utan även bl.a. förvaltningsberättelsen och kassaflödesanalysen. För-

valtningsberättelsen och kassaflödesanalysen betraktas dock i denna 

undersökning som två huvuddelar i årsredovisningen och benämns, i 

enlighet med 3 kap. 2 §, 4 kap. och 7 kap. KRL, genomgående enligt 

sina ordalydelser.     

I förarbetena till KRL föreslogs inga särskilda regler om tilläggs-

upplysningar. Behovet och omfattningen på sådana krav fick enligt 

regeringen utvecklas inom ramen för god redovisningssed. Utgångs-

punkten för regeringens bedömning var en jämförelse med ÅRL:s be-

stämmelser, där krav på tilläggsupplysningar (numera noter) behand-

las utförligt i 5 kap.349 Med hänvisning till offentlighetsprincipen som 

gäller för det allmännas verksamhet ansågs detaljerade bestämmelser 

om detta i KRL inte vara påkallat.350 

                                                

 
346

 Jfr hur 5 kap. ÅRL numera har rubriken noter. Tidigare användes rubriken tilläggsupp-

lysningar. Ändringen föranleddes av en anpassning till EU:s nya redovisningsdirektiv, se 

SOU 2014:22 s. 275 ff. och prop. 2015/16:3 s. 151 ff. Se vidare avsnitt 5.4 om EU:s redo-

visningsdirektiv. Jfr även KomRed-utredningens förslag om ett nytt kapitel i en reviderad 

KRL med rubriken ”noter”, se SOU 2016:24 s. 375 ff. 
347

 Se RKR Idéskrift (2010). Jfr 5 kap. 1 § ÅRL, SOU 2014:22 s. 275 ff., Edenhammar, 

Norberg & Thorell (2013) s. 127 ff. och Thorell (1996) s. 232 ff.    
348

 Marton (2013) s. 143. 
349

 Prop. 1996/97:52 s. 55 f. Jfr prop. 1995/96:10 (del II) s. 93 ff. och 214 ff. samt Thorell 

(1996) s. 232 ff. 
350

 Prop. 1996/97:52 s. 55 f. och Ds 1996:30 s. 71. 
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Trots regeringens övergripande slutsats om att behovet och kraven 

på tilläggsupplysningar skulle få utvecklas inom ramen för god redo-

visningssed, finns det flertalet enskilda bestämmelser i KRL som in-

nehåller krav på att kompletterande information ska ges i noter. I t.ex. 

5 kap. 5 § 2 st., 5 kap. 6 § 3 st., 5 kap. 7 § 3 st. och 6 kap. 6 § 2 st. KRL 

stadgas om hur kommunerna genom noter ska ge olika former av till-

läggsupplysningar. Enligt 6 kap. 12 § 3 st. KRL kan vidare kravet att 

principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska 

anges i årsredovisningen, uppfyllas genom att dessa presenteras i en 

not.351 Det synes därmed vara delvis missvisande att i propositionen 

uttala att frågan i princip i sin helhet har lämnats över till att utveck-

las inom ramen för god redovisningssed, när det i själva verket före-

kommer lagstadgade krav på och möjligheter till att använda tilläggs-

upplysningar i flera av KRL:s bestämmelser.  

I enlighet med uttalandena i förarbetena till KRL, där en hänvis-

ning görs till god redovisningssed, synes det dock i övrigt föreligga 

vida ramar för normgivande organ att rekommendera vilka tilläggs-

upplysningar som ska finnas med i kommunernas årsredovisningar. 

RKR synes även ha tagit uppmaningen i förarbetena på allvar. Utför-

liga rekommendationer om vilka tilläggsupplysningar som ska ges 

förekommer i flera av RKR:s rekommendationer.352 

 

3.6 Rättslig prövning av beslut om redo-

visning 

I KRL finns det inga bestämmelser som berör frågan om överprövning 

av redovisningens innehåll. I KRL återfinns endast bestämmelser som 

omfattar kravet på bokföringsskyldigheten och redovisningsskyldig-

heten, samt regler som reglerar ramarna för hur dessa skyldigheter 

ska uppfyllas. Eftersom KRL är en lagstiftning som kommunerna har 

att följa skulle dock, även om någon sådan hänvisning inte ges i KRL, 

bestämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap. KL kunna innebära 

                                                

 
351

 Motsvarande bestämmelse återfinns i 5 kap. 2 § ÅRL. Jfr även SOU 2016:24 s. 377 ff. 
352

 Se t.ex. RKR Rekommendation 11.4 s. 6, RKR Rekommendation 13.2 s. 7 f., RKR Re-

kommendation 17.1 och RKR Rekommendation 20 s. 11. 
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en möjlighet att pröva innehållet i redovisningen.353 Av viss betydelse 

i sammanhanget är att det även i KL finns bestämmelser som rör den 

kommunala redovisningsskyldigheten.354 

I sammanhanget är det möjligt att göra skillnad på sådana överkla-

ganden som gäller beslutet av fullmäktige att godkänna årsredovis-

ningen i sin helhet enligt 8 kap. 18 § KL och beslut av kommunfull-

mäktige som berör enskilda redovisningsfrågor och därmed i första 

hand rör tillämpningen av KRL. I båda fallen berörs dock den över-

gripande frågeställningen, huruvida det är möjligt att rättsligt pröva 

den kommunala redovisningens innehåll. 

I fråga om fullmäktiges beslut att godkänna årsredovisningen enligt 

8 kap. 18 § KL är syftet att beslutet ska markera att fullmäktiges be-

handling av årsredovisningen är avslutad. I propositionen till KL 

framhölls att varken årsredovisningen som sådan eller fullmäktiges 

beslut om att godkänna densamma är förenade med några rättsverk-

ningar.355 

Någon diskussion om överklagbarheten av beslut att godkänna års-

redovisningen fördes inte i propositionen till KL. Att ett sådant beslut 

inte ansågs vara förenat med några rättsverkningar kan dock inte tas 

som intäkt för att ett sådant beslut inte kan bli föremål för rättslig 

prövning. Att beslutet saknar rättsverkan är nämligen inte en nöd-

vändig förutsättning för möjligheten till laglighetsprövning enligt 10 

kap. KL.356 

I 10 kap. KL återfinns reglerna om laglighetsprövning av kommu-

nernas beslut. Enligt 10 kap. 1 § KL har en kommunmedlem rätt att få 

lagligheten av en kommuns beslut prövad genom att överklaga detta 

hos förvaltningsrätten.357 Vissa kommunala beslut, framför allt såd-
                                                

 
353

 I det följande används, i enlighet med rubriken till 10 kap. KL, termen laglighetsprövning 

för att benämna den aktuella typen av överklagande. Det kan dock diskuteras huruvida 

benämningen är helt ändamålsenlig, jfr t.ex. Warnling-Nerep (1995) s. 333 f. och i denna 

undersökning avsnitt 7.3.2. 
354

 Det kan noteras att fullmäktiges beslut att godkänna budgeten för nästföljande år går att 

överklaga genom laglighetsprövning, se RÅ 2000 not. 14 och 15. Jfr dock de begränsning-

ar i fråga om vissa budgetbeslut som framgår av 10 kap. 8 § 2 st. KL. Jfr även SOU 

2016:24 s. 285. 
355

 Prop. 1990/91:117 s. 124. 
356

 SOU 2015:24 s. 481, Bohlin (2011) s. 265 f. och Warnling-Nerep (1995) s. 337. 
357

 Som medlem av en kommun räknas den som äger fast egendom i kommunen, är folk-

bokförd i kommunen eller ska betala kommunalskatt där, se 1 kap. 4 § KL. Jfr förslaget av 
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ana som tas i nämnderna där en enskild är part, överklagas genom 

s.k. förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning och förvaltningsbesvär 

innebär alternativa prövningsmöjligheter, och förhållandet dem emel-

lan aktualiseras eftersom bestämmelserna i 10 kap. KL, enligt 10 kap. 

3 § KL, är subsidiära i förhållande till andra författningsbestämmelser 

om överklagande.358 Om det i en specialförfattning finns särskilda 

regler om överklagande ska därmed överklagandet prövas i enlighet 

med de bestämmelserna, som ett förvaltningsbesvär.359 Huruvida ett 

visst beslut kan överprövas genom laglighetsprövning eller förvalt-

ningsbesvär är dock inte alla gånger klart och det kan beroende t.ex. 

på hur en enskild presenterar sitt anspråk vara svårt att avgöra vilken 

typ av överprövning som ska aktualiseras.360 Vid förvaltningsbesvär 

blir bestämmelserna om överklagande i förvaltningslagen (1986:223), 

FL, tillämpliga när ingen särreglering förekommer.  

Några särregler finns som nämndes inledningsvis inte i KRL när 

det gäller överprövningen av frågor rörande den kommunala redovis-

ningen. Bedömningen av överklagbarhet och vad detta innebär ska 

därmed ske i förhållande till bestämmelserna om laglighetsprövning i 

KL. 

I 10 kap. 2 § 1 st. 1 p. KL fastslås att beslut av fullmäktige får över-

klagas. Överklaganderätten anses omfatta ”varje meningsyttring från 

fullmäktige, som manifesterats i protokollet”, så länge inte något an-

nat är särskilt föreskrivet.361 Beslutet att godkänna årsredovisningen 

enligt 8 kap. 18 § KL innebär ett särskilt beslut som, enligt 5 kap. 59 § 

KL, ska manifesteras i protokollet. Beslutet att godkänna årsredovis-

                                                                                                                                  

 
kommunallagsutredningen att utvidga begreppet kommunmedlem till att även omfatta 

vissa juridiska personer som bedriver näringsverksamhet och vissa ideella föreningar, 

SOU 2015:24 s. 499 ff., samt kritik av förslaget s. 884. 
358

 Prop. 1975/76:187 s. 543, prop. 1990/91:117 s. 224, prop. 1997/98:101 s. 63 och SOU 

2015:24 s. 477 f. Jfr Bohlin & Warnling-Nerep (2007) s. 218 ff., Bohlin (2011) s. 262 ff. och 

Södergren (2009) s. 326. Jfr även Warnling-Nerep (2010) s. 174 ff. för kritiska synpunkter 

på denna uppdelning bl.a. i fråga om rätten till domstolsprövning när saken rör en enskilds 

civila rättigheter eller skyldigheter.  
359

 Se t.ex. de särskilda bestämmelserna 16 kap. 3 och 4 §§ SoL. 
360

 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 17 och vidare Warnling-Nerep (1995) s. 327 ff., Södergren (2009) 

s. 326 samt Dalman m.fl. (2011) s. 589 f. 
361

 Bohlin (2011) s. 266. Kursivt i originaltexten. Jfr prop. 1975/76:187 s. 544, SOU 

1982:41 s. 59 f., Warnling-Nerep (1995) s. 337 och Wennergren & von Essen (2013) s. 

395. 
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ningen är därmed redan på denna grund överklagbart, eftersom det är 

ett beslut som är grundat på bestämmelser i KL.  

Prövningsgrunderna vid en laglighetsprövning återfinns i 10 kap. 8 

§ KL. Ett överklagat beslut ska enligt 10 kap. 8 § 1 st. KL upphävas om 

det inte har tillkommit i laga ordning (p. 1), beslutet hänför sig till nå-

got som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget (p. 

2), det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

(p. 3) eller beslutet strider mot lag eller annan författning (p. 4). En-

ligt 10 kap. 8 § 3 st. KL får inte något annat beslut av domstolen sättas 

i det överklagade beslutets ställe utan beslutet kan endast helt eller 

delvis upphävas. Eftersom inget annat beslut får sättas i det ursprung-

liga beslutets ställe framhålls i förarbetena att det därmed inte är 

fråga om en materiell överprövning av det överklagade beslutet.362  

I 10 kap. 8 § 2 st. KL återfinns även ett antal undantag som innebär 

att vissa beslut inte ska kunna prövas gentemot prövningsgrunderna 3 

och 4. Det är endast beslut kopplade till budgeten som i dagsläget in-

begrips i dessa undantag, vilka omfattar beslut enligt 8 kap. 3 d § 3 st., 

8 kap. 4 § 3 och 4 st. samt 8 kap. 5 a och 5 b §§ KL. I utredningen om 

en kommunallag för framtiden föreslås att alla begränsningar av 

prövningsrätten ska tas bort vilket innebär att alla kommunala beslut, 

förutom beslut av rent verkställande eller förberedande art (jfr 10 kap. 

2 § 2 och 3 p. KL), ska kunna prövas gentemot samtliga prövnings-

grunder i paragrafen.363  

I enlighet med 10 kap. 8 § 1 st. 2 p. KL är en grund för upphävande 

av ett kommunalt beslut att beslutet hänför sig till något som inte är 

en angelägenhet för kommunen. Det som avses är framför allt be-

stämmelserna om den kommunala kompetensen i 2 kap. KL, även om 

också andra frågor kan hänföras till denna punkt.364 Punkt 2 aktuali-

seras inte gällande beslut kopplade till den egna kommunens årsredo-

visning i och med att dels upprättandet, dels beslutet att godkänna 

årsredovisningen är uttryckliga skyldigheter för kommunerna enligt 8 

kap. 16 och 18 §§ KL samt 1 kap. 1 § KRL.  

10 kap. 8 § 1 st. 1 och 3 p. KL berör de formella aspekterna av be-

slutsfattandet inom kommunen. Enligt punkt ett skulle ett beslut om 
                                                

 
362

 Prop. 1990/91:117 s. 225. Jfr SOU 2015:24 s. 486. 
363

 Se SOU 2015:24 s. 484 ff. och 520 ff. 
364

 Se t.ex. Lindquist (2011) s. 61 f. och Strömberg (1995) s. 81. Jfr även RÅ 2003 ref. 63. 
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fastställande av årsredovisningens innehåll kunna upphävas t.ex. om 

fullmäktige inte var beslutsför vid beslutstillfället.365 Fullmäktige får 

enligt 5 kap. 18 § KL handlägga ett ärende endast om mer än hälften 

av ledamöterna är närvarande.  

Punkt tre skulle kunna aktualiseras som överklagandegrund exem-

pelvis om styrelsen fattar beslutet om fastställandet av årsredovis-

ningen i stället för fullmäktige. Styrelsen skulle därmed ha överskridit 

sin befogenhet i förhållande till fullmäktige genom att inte beakta 3 

kap. 9 § och 8 kap. 18 § KL.366 

Som exempel på tillämpningen av punkt tre kan nämnas ett mål 

från HFD där regiondirektören i Region Skåne, på regionstyrelsens 

vägnar, beslutat om en ny administrativ struktur för hälso- och sjuk-

vården i regionen.367 Beslutet ansågs som en så omfattande föränd-

ring att det var fråga om en fråga av principiell beskaffenhet eller an-

nars av större vikt enligt 3 kap. 9 § KL. Beslutet skulle således ha fat-

tats av regionfullmäktige och regionstyrelsen ansågs ha överskridit sin 

befogenhet. 

Ett annat exempel, med ekonomiska förtecken, som belyser till-

lämpningen av punkt tre kan hämtas från kammarrätterna. Kammar-

rätten i Göteborg har i ett mål ansett att en kommunstyrelse över-

trädde sin befogenhet i förhållande till fullmäktige genom att besluta 

om fördelning av 34 miljoner kronor. Medlen var en återbetalning av 

försäkringspremier från AFA försäkring. Klaganden anförde att beslu-

tet om dessa pengars fördelning rörde en sådan fråga av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt som hänförs till fullmäktiges 

uppgifter enligt 3 kap. 9 § KL. Specifikt berördes 3 kap. 9 § 1 st. 2 p. 

KL som stadgar att fullmäktige ska besluta i frågor som rör budget, 

skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. FörvR upphävde kom-

munens beslut och KamR avslog kommunens överklagande.368 

                                                

 
365

 Jfr SOU 2015:24 s. 485 och Strömberg (1995) s. 81. 
366

 Jfr avsnitt 2.3.2. 
367

 HFD 2016 ref. 28. Jfr RÅ 1993 ref. 47, i vilket en kommuns upplåtelse av kommunala 

lokaler av inte obetydlig art till ett enskilt rättsubjekt, ansågs vara en fråga som innebar 

bedömningar av principiell natur. Den nämnd som hade fattat det aktuella beslutet ansågs 

av HFD ha överträtt sin befogenhet i förhållande till fullmäktige. Se även t.ex. JO 2008/09 

s. 419. 
368

 Kammarrätten i Göteborgs dom den 3 oktober 2014 i mål nr 2733-14. 
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Den mest intressanta prövningsgrunden, vad gäller överprövningen 

av den kommunala årsredovisningens materiella innehåll, är den som 

kommer till uttryck i 10 kap. 8 § 1 st. 4 p. KL. Enligt prövningsgrun-

den ska ett beslut upphävas om beslutet strider mot lag eller annan 

författning. Eftersom förutsättningarna för den kommunala redovis-

ningen numera regleras i KRL torde ett beslut av fullmäktige att fast-

ställa en årsredovisning vars innehåll strider mot KRL därmed kunna 

bedömas som olagligt enligt denna grund. I ett sådant fall skulle de 

krav som finns uppställda i KRL aktualiseras vid prövningen.  

Något prejudikat som stöder uppfattningen att de kommunala års-

redovisningarnas innehåll kan prövas inom ramen för en laglighets-

prövning finns dock inte. För möjligheten till prövning av årsredovis-

ningens innehåll utifrån 10 kap. 8 § 1 st. 4 p. KL finns dock visst stöd i 

underrättspraxis. Frågan om tillämpningen av KRL:s bestämmelser 

har härmed aktualiserats.  

I ett mål från KamR i Stockholm från år 2010 prövades vilka krav 

som kan ställas på en kommuns förvaltningsberättelse, utifrån de 

krav som ställs upp i 4 kap. 1 § KRL.369 Beslutet som överklagades var 

dock beslutet att godkänna årsredovisningen i sin helhet enligt 8 kap. 

18 § KL och målet är således ett exempel på den första typen av över-

klagande som beskrevs i inledningen av detta avsnitt. KamR samman-

fattade frågan i målet som huruvida beslutet att godkänna årsredo-

visningen stred mot lag eller annan författning eftersom förvaltnings-

berättelsen enligt klaganden inte innehöll vissa upplysningar som 

denne menade borde ha varit med p.g.a. bestämmelsen i 4 kap. 1 § 

KRL. Frågan huruvida beslutet i sig skulle vara överklagbart eller inte 

behandlades varken i KamR eller i LänsR. 

Ett beslut att godkänna årsredovisningen har även prövats av 

FörvR i Malmö i ett mål från år 2010.370 I domen noterade FörvR ex-

plicit att införandet av KRL förändrat förutsättningarna för möjlig-

heten att laglighetspröva fullmäktiges beslut att godkänna årsredo-

visningen. FörvR menade att ”[o]lika krav i KRL på enhetlig utform-

ning av årsredovisningen medför rättsliga konsekvenser beträffande 

möjligheten att överklaga fullmäktiges beslut”, vilket därmed, enligt 
                                                

 
369

 Kammarrätten i Stockholms dom den 16 december 2010 i mål nr 1377-10. 
370

 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 23 april 2010 i mål nr 570-10. Se även t.ex. För-

valtningsrätten i Stockholms dom den 25 juni 2012 i mål nr 10710-11. 
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FörvR, innebär att ”[e]n årsredovisning som inte ges en utformning 

som är förenlig med KRL, men som godkänns av fullmäktige kan 

upphävas efter laglighetsprövning.”371 FörvR prövade i enlighet med 

dessa uttalanden beslutet att godkänna årsredovisningen utifrån de 

materiella krav som ställs upp KRL. 

Även beslut som berör en enskild redovisningsfråga har varit före-

mål för laglighetsprövningar. Ett mål från dåvarande LänsR i Väners-

borg från år 2005 kan fungera som ett exempel på när ett sådant be-

slut har överklagats.372 I målet hade klaganden överklagat ett beslut 

av kommunfullmäktige som innebar att kommunens pensionsåta-

gande skulle redovisas i enlighet med den s.k. fullfonderingsmodellen. 

Klagande anförde att kommunens redovisning stod i strid med den 

särskilda redovisningslösning – den s.k. blandmodellen – som KRL:s 

bestämmelser i framför allt 5 kap. 4 § KRL ger uttryck för.373  

Kommunen menade dels att deras redovisning hade stöd i förarbe-

tena till KRL, dels ifrågasatte kommunen även om beslutet överhu-

vudtaget var överklagbart. Gällande den senare frågan anförde kom-

munen att ”[r]ent kommunalrättsligt vill kommunen även resa frågan 

om beslutet över huvud taget är överklagbart. Att ett godkännande av 

beslut om kommunal årsredovisning kan överklagas på formell grund 

torde vara klart, men det är inte fråga om sådant beslut i detta mål. 

Överklagandet bör därför antingen avvisas eller lämnas utan bifall.” 

Domstolen synes dock inte ha tagit någon notis om beslutets eventu-

ella överklagbarhet som sådant, utan prövade den aktuella redovis-

ningsfrågan i målet.  

Målen som refererats ovan ger således stöd för slutsatsen att kom-

munala beslut kopplade till den kommunala redovisningen kan prö-

vas gentemot bestämmelserna i KRL genom en laglighetsprövning 

enligt 10 kap. KL. Överklagbarheten gäller både sådana beslut där 

kommunen beslutar att godkänna årsredovisningen i sin helhet och 

sådana beslut som gäller en enskild redovisningsfråga. Det synes 

                                                

 
371

 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 23 april 2010 i mål nr 570-10. 
372

 Länsrätten i Vänersborgs dom den 27 september 2005 i mål nr 3348-04. 
373

 Redovisningen av det kommunala pensionsåtagandet kommer att behandlas särskilt i 

kapitel 11. 
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dock, utifrån mina sökningar för att finna sådan praxis, vara ovanligt 

att detta sker.374 

Slutsatserna rörande överklagande av kommunernas årsredovis-

ningar kan jämföras med bestämmelsen i 8 kap. 20 a § KL om att 

fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport under året. Det har i 

förarbetena till bestämmelsen anförts att användningen av rekvisitet 

behandla innebär en konkret skillnad gentemot kravet gällande års-

redovisningen, i och med att det därmed inte följer något krav på att 

fullmäktige formellt ska godkänna delårsrapporten.375 Det kan dock 

noteras att kommuner ändå kan komma att ta ett beslut om att god-

känna delårsrapporten samt manifestera ett sådant beslut i protokol-

let. Om en kommun gör detta innebär det, enligt min uppfattning, att 

även ett sådant beslut är överklagbart enligt 10 kap. KL oavsett om 

det i beslutet anförs att det endast har varit fråga om att fullmäktige 

har ”behandlat” delårsrapporten. Det förekommer även underrätts-

praxis där kommunala beslut att ”godkänna” en delårsrapport har 

prövats i förhållande till bestämmelserna i KRL.376 

Noterbart är att även enskilda nämnders delårsrapporter synes 

kunna överklagas enligt 10 kap. KL. I underrättspraxis finns exempel 

där förvaltningsdomstolarna inte har sett sig förhindrade att pröva en 

sådan rapport inom ramen för en laglighetsprövning. Prövningen har 

sedermera skett i förhållande till bestämmelserna i 9 kap. KRL.377 De 

delårsrapporter som upprättas på nämndnivå och som godkänns etc. 

genom ett beslut av nämnden innan den skickas till styrelsen för 

sammanställning, har därmed t.ex. inte ansetts som ett sådant beslut 

av rent förberedande art som inte är överklagbart enligt 10 kap. 2 § 2 

p. KL.378 Den delårsrapport som ska behandlas av fullmäktige ska 

                                                

 
374

 Jfr SOU 2016:24 s. 285. 
375

 Se prop. 2003/04:105 s. 13 f. och 26 f. 
376

 Se t.ex. Länsrätten i Stockholms läns dom den 30 mars 2009 i mål nr 24040-08, För-

valtningsrätten i Stockholms dom den 27 februari 2013 i mål nr 20290-12, Förvaltningsrät-

ten i Stockholms dom den 20 januari 2015 i mål 13664-14 och Förvaltningsrätten i Stock-

holms dom den 12 februari 2015 i mål nr 31317-14. Jfr även Förvaltningsrätten i Umeås 

dom den 3 maj 2011 i mål nr 2992-10. 
377

 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 7 mars 2013 i mål nr 21585-12 och 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 februari 2013 i mål nr 20290-12.  
378

 Jfr prop. 1975/76:187 s. 544 och prop. 1990/91:117 s. 223 f.  
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dock, i enlighet med 9 kap. 2 § KRL, omfatta hela kommunens verk-

samhet.379 

 

3.7 Sanktioner 

I fråga om sanktioner och vilka som kan bli föremål för sådana är det i 

huvudsak möjligt att undersöka dels vilka sanktionsmöjligheter som 

föreligger gentemot kommunen som offentligrättslig juridisk person, 

dels vilka sanktionsmöjligheter som föreligger på individnivå gente-

mot förtroendevalda och anställda i kommunen.380  

Vad som i denna undersökning är av intresse är i huvudsak de 

förra; de sanktionsmöjligheter som kan identifieras i förhållande till 

en kommun som sådan när den presenterar en redovisning som kan 

betraktas stå i strid med KRL etc. 

I propositionen till KRL föreslogs inte några sanktioner för de fall 

en kommun inte skulle följa reglerna i lagen. Regeringen aviserade 

dock att utgångspunkten skulle kunna förändras i framtiden om det 

visade sig att följsamheten gentemot regelverket var allt för bris-

tande.381 Någon förändring av regelverket har ännu inte aktualiserats, 

utan KRL saknar ännu så länge bestämmelser om sanktionsmöjlig-

heter gentemot kommunerna som sådana.382  

Bristen på sanktionsmöjligheter synes kunna kopplas till en gene-

rell ovilja att möjliggöra överprövning av beslut kopplade till den 

kommunala ekonomin. Som visats tidigare gäller även begränsningar 

vad gäller t.ex. prövningsmöjligheten av huruvida kommunerna har 

uppfyllt balanskravet respektive kravet på god ekonomisk hushåll-

ning.383 I anslutning till diskussionen om möjligheten att överpröva 

beslut tagna med koppling till balanskravet anfördes explicit att ett 

sådant ansvarsutkrävande i första hand skulle ske inom ramen för det 

politiska systemet.384 Behovet att införa sanktioner vid bristande re-

                                                

 
379

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 60 och prop. 2003/04:105 s. 26 f. 
380

 Jfr Warnling-Nerep (1995) s. 413 ff. Se även vidare Lundin (1999). 
381

 Prop. 1996/97:52 s. 45. Jfr Ds 1996:30 s. 56 och Ds 1995:57 s. 43. 
382

 Inte heller KomRed-utredningen har föreslagit något införande av sanktioner, se SOU 

2016:24 s. 289 f. 
383

 Avsnitt 3.6. 
384

 Prop. 1996/97:52 s. 38 f. och prop. 2003/04:105 s. 21 ff. 
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dovisning synes inte vara mer angeläget än sanktioner kopplat till 

uppfyllandet av balanskravet. 

 

3.8 Sammanfattande utvärdering 

Regleringen som berör den kommunala redovisningsskyldigheten har 

ökat. Trots att ramlagskonstruktionen har använts får införandet av 

KRL betraktas som ett aktivt val av lagstiftaren att ytterligare preci-

sera den redovisningsskyldighet som tidigare endast framgick av de 

ytterst kortfattade bestämmelserna i KL. Området har därmed gått 

från i princip oreglerat till ramlagsreglerat. 

Den kommunala externredovisningen ska dels bestå av löpande 

bokföring, dels upprättandet av minst en delårsrapport och en årsre-

dovisning. Årsredovisningen ska i sin tur bestå av en förvaltningsbe-

rättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt en sam-

manställd redovisning. De huvudsakliga delarna överlappar seder-

mera varandra, vilket innebär att t.ex. de sammanställda räkenskap-

erna i regel ska presenteras i anslutning till de resultat- och balans-

räkningar som kommunen ställt upp för förvaltningen i egen regi. 

Den kommunala årsredovisningen kan bli föremål för rättslig 

prövning, även om det är sällsynt. Det har förekommit att både beslut 

som berör en enskild redovisningsfråga och beslut av fullmäktige att 

godkänna årsredovisningen i enlighet med 8 kap. 18 § KL har prövats 

i sak av domstol. Utgångspunkten härvidlag är den i princip oin-

skränkta rätten att få fullmäktiges beslut prövade genom en laglig-

hetsprövning enligt 10 kap. 2 § 1 p. KL. 

Samtidigt som regleringen har ökat är det likväl klart att reglering-

en i KRL på intet sätt är fullständig eller heltäckande vad gäller alla de 

redovisningsfrågor som kan tänkas uppstå vid upprättandet av den 

kommunala årsredovisningen. Lagstiftaren har härmed fallit tillbaka 

på den systematik med kompletterande normgivning som sedan tidi-

gare har fungerat väl inom den privata sektorn men även inom, om än 

helt fristående från statlig inblandning, den kommunala sektorn ge-

nom Referensgruppen i redovisnings arbete. Både i lagstiftningen och 

i dess förarbeten hänvisas vidare till den rättsliga standarden god re-

dovisningssed. Att precisera och utveckla innebörden av god redovis-
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ningssed har sedermera i hög grad överlämnats till normgivande or-

gan.385 

I nästa kapitel behandlas RKR, det normgivande organ som har 

bildats särskilt för att utveckla god redovisningssed inom den kom-

munala sektorn. 

  

                                                

 
385

 Jfr Tarschys (1984) s. 92. Se även vidare kapitel 6. 
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4 Rådet för kommunal redovisning 

4.1 Inledning 

Den kommunala redovisningen har, som tidigare nämnts, varit så gott 

som oreglerad i fråga om materiella regler ända fram till och med 

KRL trädde i kraft år 1998.386 Staten har i stället satt press på bl.a. 

kommunförbunden att självständigt arbeta fram, utveckla och för-

ändra modeller och redovisningslösningar för kommunerna. Ett ex-

empel på detta arbete är den Referensgrupp i redovisningsfrågor, som 

skapades år 1986 för att utveckla god redovisningssed för den kom-

munala sektorn.387  

I samband med att KRL infördes bildades RKR.388 Referensgrup-

pens arbete upphörde i och med detta. RKR noterade redan år 2002 

att de frågor som Referensgruppen hade behandlat i sina uttalanden 

hade reglerats antingen genom lagstiftning eller genom RKR:s kom-

pletterande normgivning. Referensgruppens uttalanden har således 

därefter ansetts föråldrade.389 I dag är det i stället RKR som på nat-

ionell nivå är det normgivande organet inom det kommunala redovis-

ningsområdet. RKR:s ställning som normgivande organ har dock inte 

fastslagits i KRL utan följer av uttalanden i olika förarbeten.390  

I detta kapitel undersöks RKR:s organisation, rättsliga status och 

verksamhet närmare. 

 

4.2 Uppgifter och organisation 

RKR är en ideell förening.391 I och med att kommunförbunden gick 

samman och bildade en gemensam organisation, SKL, är det numera 

                                                

 
386

 Avsnitt 2.2. 
387

 Avsnitt 2.2.4. 
388

 Avsnitt 2.2.6. 
389

 RKR Information (2002b). Ett undantag som noterades var Referensgruppens anvis-

ning gällande delårsrapporter. Anvisningen är numera överspelad i och med att RKR pub-

licerade en ny rekommendation om delårsrapporter år 2013, se RKR Rekommendation 22. 

Jfr Referensgruppen i redovisning (1995). 
390

 Se den tidigare nämnda prop. 1996/97:150 s. 214 och jfr prop. 2004/05:140 s. 25 f., 

prop. 2008/09:228 s. 8 och prop. 2011/12:172 s. 15 f. 
391

 1 § RKR stadgar. 
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SKL och staten som är föreningens medlemmar.392 Medlemmarna har 

lika många röster vid föreningsstämman – som är föreningens högsta 

beslutande organ – vilket i princip innebär att de måste vara överens 

när beslut ska fattas.393 Eftersom stämman endast är beslutsför om 

mer än hälften av antalet röster är representerade vid stämman inne-

bär det, så länge det endast är staten och SKL som är medlemmar i 

föreningen, att båda dessa måste vara delaktiga för att beslut vid 

stämman överhuvudtaget ska kunna tas. Vid föreningsstämman tas 

bl.a. beslut om val av styrelseledamöter och vid detta tillfälle behand-

las även ärenden som har hänskjutits till stämman av styrelsen.394 

Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen biträds i sin tur av en ex-

pertgrupp. Till styrelsens och expertgruppens förfogande ska det 

också finnas ett kansli.395 Föreningens styrelse ska enligt stadgarna 

vara sammansatt av ledamöter som har kompetens inom redovis-

ningsfrågor och samtidigt representerar olika samhällssektorer. Ma-

joriteten bör enligt stadgarna ha anknytning till den kommunala sek-

torn.396 Expertgruppen ska biträda styrelsen i frågor som rör främ-

jandet och utvecklandet av god redovisningssed. Ledamöterna i ex-

pertgruppen utses av styrelsen och ska enligt stadgarna ”ha kompe-

tens i redovisningsfrågor och kännedom om den kommunala sektorns 

förutsättningar.”397 Styrelsen får delegera till expertgruppen eller 

kanslichefen att avgöra ärenden. Delegation får dock inte ske i ären-

den ”som innebär utfärdande av en redovisningsrekommendation av 

principiell betydelse eller av större vikt eller i övriga ärenden som är 

av principiell vikt och som har långsiktig betydelse för föreningens 

verksamhet.”398  

                                                

 
392

 Avsnitt 2.2.6. 4 § RKR stadgar öppnar för ytterligare medlemmar i föreningen. Före-

ningen Sveriges kommunalekonomer, numera Kommunalekonomernas förening, KEF, har 

t.ex. ansökt om medlemskap men fått avslag på sin ansökan, se Eriksson (Balans 2003:6-

7) s. 41 och Brorström, Haglund & Solli (2014) s. 96.  
393

 6 § RKR stadgar. Stämmans ordförande har dock försetts med utslagsröst om med-

lemmarna skulle vara oense i någon fråga, se 8 § RKR stadgar. 
394

 7 och 11 §§ RKR stadgar. 
395

 3 § RKR stadgar. 
396

 9 § RKR stadgar. 
397

 9 § 2 st. RKR stadgar. 
398

 13 § RKR stadgar. Likheten med 3 kap. 9 och 10 §§ KL är slående, jfr avsnitt 2.3.2. 
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I RKR:s stadgar beskrivs även föreningens ändamål. Enligt stad-

garna ska föreningen vara ett oberoende organ för normbildning i re-

dovisningsfrågor för kommuner och landsting.399 RKR:s huvudupp-

gift är att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med 

KRL. Inom ramen för huvuduppgiften ska RKR göra uttolkningar och 

utarbeta rekommendationer, sprida information om dessa samt följa 

genomslaget. Därutöver har RKR en övergripande uppgift att följa 

utvecklingsarbetet inom redovisningsområdet i Sverige och internat-

ionellt, samt att ta initiativ till utveckling av god redovisningssed.400  

RKR:s verksamhet är, i enlighet med stadgarna, direkt kopplad till 

KRL. Det har skrivits in en form av legalitetsprincip i RKR:s stadgar i 

och med att RKR:s kompetens endast omfattar en utveckling av god 

redovisningssed i enlighet med KRL. Om RKR således publicerar re-

kommendationer som står i strid med KRL strider detta mot den ide-

ella föreningens stadgar. Utifrån den beskrivna avgränsningen av för-

eningens verksamhet har RKR t.ex. ansett att organet inte har någon 

befogenhet att uttala sig i ekonomiska frågor som främst kan ankny-

tas till KL, som t.ex. tolkningen och tillämpningen av balanskravet.401 

Av en information om beräkning och redovisning av balanskravsre-

sultat, som RKR publicerade under hösten år 2015, kan dock slutsat-

sen dras att viss behandling av KL:s bestämmelser ibland kan vara 

nödvändig för att förstå sammanhanget i vilket de redovisningsrätts-

liga bestämmelserna ska tolkas och tillämpas.402 Om RKR däremot 

gör mer långtgående och omfattande tolkningar av t.ex. KL:s be-

stämmelser om balanskravet torde organet närma sig ett överträ-

dande av föreningens stadgar. 

I fråga om tillämpningsområdet för den kompletterande normgiv-

ningen är utgångspunkten densamma som vid tillämpningen av KRL, 

att den gäller för kommuner, landsting och kommunalförbund.403 

RKR har dock inte något tillsynsansvar eller möjlighet att besluta om 

                                                

 
399

 1 § RKR stadgar. Jfr prop. 1996/97:52 s. 64 f. 
400

 2 § RKR stadgar. 
401

 RKR Yttrande (2011). 
402

 Se RKR Information (2015b). 
403

 Jfr avsnitt 1.5 och 3.1. 
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sanktioner gentemot de kommuner som organet eventuellt skulle 

anse inte tillämpar aktuella redovisningsregler på ett korrekt sätt.404 

 

4.3 Rättslig status 

I föregående avsnitt konstaterades att RKR är organiserat som en ide-

ell förening. RKR bildades som en ideell förening beaktat de förslag 

som lades fram i förarbetena till KRL.405 Formen överensstämmer 

även med de generella förslag som, i nära anslutning till KRL:s ikraft-

trädande, lämnades om vilka rättsliga former som bör användas när 

statlig verksamhet som är beroende av statligt stöd ska överföras till 

privaträttsliga subjekt.406 I departementspromemorian som föregick 

regeringens proposition om införandet av KRL anfördes att de mest 

ändamålsenliga formerna för det normgivande organets verksamhet 

var att organisera det som antingen en ideell förening eller som en 

myndighet. I promemorian föreslogs att organet skulle bildas som en 

ideell förening, med följande motivering: 

 

”I valet av associationsform finns skäl som talar för att associationsformen ide-

ell förening är att föredra framför statlig myndighet. Det främsta skälet är att 

redovisningsområdet i kommuner och landsting inte tidigare varit föremål för 

lagreglering av den omfattning som nu föreslås. De båda kommunförbunden 

har hittills spelat en aktiv roll i den frivilliga normbildningen inom sektorn. Om 

de båda kommunförbunden bildar en ideell [förening] tillsammans med staten 

skulle det innebära att dessa organisationer även fortsättningsvis finns med 

som aktörer inom redovisningsområdet för kommuner och landsting. Detta bör 

kunna borga för att det oberoende organet kan nå en hög acceptans och ges le-

gitimitet i kommunsektorn. Detta bör i sin tur ge goda förutsättningar för hög 

följsamhet till lämnade rekommendationer etc. Detta bör vara ett för parterna 

gemensamt intresse.”407       

 

I propositionen togs inte ställning för den ena eller andra formen utan 

i stället hänvisades till överläggningar som förutsattes ta vid mellan 

                                                

 
404

 Jfr avsnitt 3.7. 
405

 Se prop. 1996/97:52 s. 65 och jfr Ds 1996:30 s. 77 ff. 
406

 Se prop. 1995/96:61. Noterbart är att det i detta fall inte handlar om att en tidigare stat-

lig uppgift överförs till ett privaträttsligt subjekt. 
407

 Ds 1996:30 s. 80. 
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staten och kommunförbunden.408 Som har konstaterats valdes se-

dermera organisationsformen ideell förening. 

En ideell förening betraktas som en civilrättslig associationsform, 

även om det i dagsläget saknas civilrättslig lagstiftning för ideella för-

eningar. En ideell förening betraktas vara, trots den bristande regle-

ringen, en juridisk person med egen rättskapacitet.409  

En statlig förvaltningsmyndighet – som alltså valdes bort som al-

ternativ – är i sin tur i formell mening en del av den juridiska perso-

nen staten (fortsättningsvis används endast termen myndighet, även 

om detta begrepp även kan anses omfatta andra organ än de statliga 

förvaltningsmyndigheterna).410 Ett av myndighetsformens främsta 

kännetecken torde vara att dess verksamhet på något sätt är fastlagd 

på författningsnivå.411 Genom författningsreglering fastslås ofta en 

myndighets uppgifter och ansvar, samt säkerställs dess självständig-

het.412  

I departementspromemorian som föregick KRL anfördes att det var 

möjligt att tydligt välja mellan en civilrättslig associationsform och 

myndighetsformen. Frågan är dock om det är möjligt att i absoluta 

termer – endast genom valet av organisationsform – utesluta att or-

ganet skulle betraktas vara ett organ med, om inte ren myndighetssta-

tus, så i alla fall ansvarig för myndighetsliknande uppgifter. En inle-

dande uppgift är att undersöka huruvida privaträttsliga subjekt över-

huvudtaget kan omfattas av myndighetsbegreppet.  

Grundlagsberedningen, som lade fram förslag till 1974 års RF, var 

av uppfattningen att ett privaträttsligt subjekt även kunde anses vara 

en myndighet i ett visst fall. Beredningen menade att ”[s]om myndig-

het kan alltså enligt förslaget betraktas också organ med en formellt 

privaträttslig status men med uppgifter att i ett eller annat hänseende 

ombesörja myndighetsutövning i den angivna meningen”.413 Bered-

                                                

 
408

 Prop. 1996/97:52 s. 65. 
409

 Se t.ex. NJA 1973 s. 341, NJA 1987 s. 394, RH 2012:33, RÅ 1988 ref. 20, Kammarrät-

ten i Stockholms dom den 20 december 2012 i mål nr 3690-20 samt Stattin (SvJT 2004), 

Dimitrievski (2010) s. 24 ff. och Hemström (2011). 
410

 SOU 1994:147 s. 35. Jfr prop. 1995/96:61 s. 19 och Bohlin & Warnling-Nerep (2007) s. 

23 f.  
411

 Jfr Marcusson (1989) s. 167. 
412

 Jfr 12 kap. 2 och 3 §§ RF.  
413

 SOU 1972:15 s. 123. 
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ningen utgick härmed från ett funktionellt betraktelsesätt och kopp-

lade bedömningen till begreppet myndighetsutövning.414 I grundlags-

propositionen var dock betraktelsesättet ett annat. Här framhölls det 

organisatoriska betraktelsesättet och ett privaträttsligt organ ansågs 

inte samtidigt kunna vara en myndighet.415  

Det organisatoriska betraktelsesättet har sedermera även kommit 

till uttryck i praxis. I ett mål gällande utlämnande av handlingar från 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond konstaterade HFD att riksda-

gen, genom att välja styrelse och fastställa stadgarna för stiftelsen, 

innehade ett avgörande inflytande över verksamheten. Ett sådant in-

flytande var dock inte tillräckligt för att jämställa stiftelsen med en 

myndighet vid tillämpningen av TF. I stället anförde HFD att ”[m]ed 

myndighet i grundlagarnas mening förstås endast sådana organ som 

kan anses tillhöra den offentligrättsliga statliga och kommunala orga-

nisationen. Utanför myndighetsbegreppet faller rättssubjekt som är 

organiserade i privaträttsliga former. Detta gäller även om en förvalt-

ningsuppgift har överlämnats till ett sådant rättssubjekt.”416 Den bi-

laga till OSL som, enligt 2 kap. 4 § OSL, innebär att vissa särskilt ut-

pekade rättssubjekt jämställs med myndigheter vid tillämpningen av 

2 kap. TF var inte heller tillämplig eftersom Stiftelsen inte fanns upp-

tagen i denna. 

Eftersom RKR ur ett organisatoriskt perspektiv är en privaträttslig 

ideell förening är det därmed i organisatorisk mening inte någon 

myndighet i RF:s mening, ej heller formellt sett en del av den statliga 

organisationen.  

Frågan kvarstår dock hur RKR ska betraktas ur ett funktionellt per-

spektiv. Det funktionella synsättet fokuserar mindre på de formella 

aspekterna, utan synliggör i stället vilken funktion, eller uppgifter, 

som organet har tilldelats och vad detta innebär för organets förhål-

lande till staten eller eventuellt kommunerna. Även om ett visst organ 

således inte kan betraktas som en myndighet ur ett organisatoriskt 

perspektiv, kan det ur ett funktionellt perspektiv visa sig att organet 

                                                

 
414

 Marcusson (1989) s. 109 f. 
415

 Prop. 1973:90 s. 233. Jfr prop. 1975/76:160 s. 133 ff. och prop. 1986/87:151 s. 146 f. 

Jfr även Petrén & Ragnemalm (1980) s. 36, Holmberg m.fl. (2012) s. 73, Marcusson 

(1989) s. 111 och Hellners & Malmqvist (2010) s. 52 f. 
416

 RÅ 2008 ref. 6. 
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har en mer eller mindre påtaglig koppling till det allmänna. I sam-

manhanget ska det också framhållas att det organisatoriska synsättet 

som RF bygger på inte helt och hållet upprätthålls i praktiken. I stället 

har det formulerats som att det är fråga om ett organisatoriskt syn-

sätt med funktionella utvidgningar.417  

Vid bedömningen av RKR:s rättsliga ställning ur ett funktionellt 

perspektiv är det inledningsvis möjligt att identifiera ett relativt tyd-

ligt mandat från lagstiftaren genom dels lagstiftningens utformning, 

dels genom uttalanden i förarbeten kopplade till frågor rörande den 

kommunala redovisningen. Därutöver torde konstaterandet att staten 

är en av bildarna av RKR och fortsättningsvis även en av endast två 

medlemmar i RKR ha betydelse för bedömningen av RKR:s rättsliga 

ställning. Att medlemskapet innebär att staten förfogar över hälften 

av rösterna vid föreningsstämman samt vid denna väljer föreningens 

styrelse är således en relativt stark indikation på att RKR funktionellt 

sett har en koppling till staten. Det kan vidare konstateras att hälften 

av RKR:s verksamhet finansieras av staten som en särskild kostnads-

post i budgeten.418 Den andra hälften finansieras av SKL. Eftersom 

staten tillsammans med SKL således utövar ett bestämmande infly-

tande över föreningen och eftersom RKR:s verksamhet är central för 

denna studie ska i det följande RKR:s särskilda karaktäristik under-

sökas närmare.419  

Vad gäller RKR:s eventuellt myndighetsliknande uppgifter kan in-

ledningsvis poängteras att det svårligen går att entydigt beskriva vilka 

uppgifter en myndighet har eller bör ha. Vid 2015 års början fanns det 

t.ex. 349 statliga myndigheter enligt Statskontorets beräkningar.420 

                                                

 
417

 Se Marcusson i SOU 1997:38 s. 8. Se även vidare om EU-rättens funktionella statsbe-

grepp, Örnberg (2014) s. 137 ff. 
418

 Se prop. 2013/14:1 (Utgiftsområde 25) s. 63. Anslaget för år 2014 var 1,4 miljoner kro-

nor och beräknades vara oförändrat under de följande tre åren därefter. 
419

 Att det finns organ som kan kopplas till det allmännas verksamhet men som inte med 

självklarhet kan inordnas i den offentliga organisationen visade t.ex. Marcusson år 1989, 

Marcusson (1989). Inget tyder på att frågans aktualitet har minskat under senare år, jfr 

t.ex. Lööf & Madell (FT 2007) s. 105 ff. och Petersson (2013) s. 251 f. 
420

 Statskontoret (2015) s. 54. Härmed bortses från alla de kommunala nämnder som ska 

betraktas som fristående förvaltningsmyndigheter vid handläggning av enskilda förvalt-

ningsärenden. En kommunal nämnd är inte en statlig myndighet, men deras existens för-

stärker dock rimligen slutsatsen att det är svårt att på ett entydigt sätt beskriva och av-

gränsa den svenska myndighetssfären. Jfr Bohlin & Warnling-Nerep (2007) s. 38 ff. 
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Myndigheternas ansvarsområden och uppgifter sträcker sig i sin tur 

över vitt skilda samhällsområden och de olika myndigheternas storlek 

varierar också kraftigt.421 Statskontorets krav för att inbegripa ett or-

gan i sin beräkning av antalet myndigheter är att organet antingen 

styrs av en instruktion utfärdad av regeringen, alternativt har stöd för 

sin verksamhet genom en särskild lag. Därutöver får inte myndighet-

ens uppdrag vara tidsbegränsat.422  

Petersson och Marcusson har ställt upp ett antal kriterier som är 

utmärkande för en myndighet. Kriterierna är uppställda som frågor 

rörande organets verksamhet och berör huruvida det finns inslag av 

myndighetsutövning i organets verksamhet (1), om offentlighetsprin-

cipen gäller (2), om det genomförs en statligt kontrollerad revision av 

verksamheten (3), om förvaltningslagen är tillämplig (4), om organets 

beslut kan överklagas (5) samt frågan om hur organets verksamhet 

finansieras (6).423 Även Hellners och Malmqvist ställer upp ett antal 

kontrollfrågor som kan användas för att utvärdera ett organs eventu-

ella myndighetsstatus. De frågor som författarna menar kan ställas i 

tveksamma fall berör vem som har inrättat organet och hur detta har 

skett (1), om verksamheten grundas på någon lag eller annan författ-

ning (2), vem som utser organets styrelse etc. (3), hur verksamheten 

finansieras (4) samt vilken bindning som finns till regeringen, andra 

myndigheter osv. (5).424 Deras frågor är som synes något annorlunda 

utformade och det är egentligen endast fråga 4, om verksamhetens 

finansiering, som uttryckligen återfinns även i Petersson och Marcus-

sons uppställning. Hellner och Malmqvists fråga 5 om bindningen till 

regeringen och andra förvaltningsmyndigheter kan dock relateras till 

Petersson och Marcussons fråga 3. I det följande ska de ovan identifi-

erade frågorna diskuteras i förhållande till RKR och dess verksamhet, 

i följande ordning: 

 

 

                                                

 
421

 Jfr Statskontoret (2015) s. 56 ff.  
422

 Statskontoret (2015) s. 54 (not 52). 
423

 Se Marcusson & Petersson (1989) s. 4 ff. Jfr Petersson (2013) s. 248 ff. I skriften ställ-

des det upp totalt sju kriterier. Det som här har utelämnats är huruvida anställningar hos 

organet är statligt reglerade.  
424

 Hellners & Malmqvist (2010) s. 56. 
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 Vem har inrättat organet och hur har detta skett? 

 Vem utser organets styrelse? 

 Grundas verksamheten på någon lag eller annan författning? 

 Finns det inslag av myndighetsutövning i organets verksamhet? 

 Gäller offentlighetsprincipen? 

 Genomförs en statligt kontrollerad revision av verksamheten, 

samt vilka andra kopplingar kan identifieras till regeringen 

samt andra förvaltningsmyndigheter? 

 Är förvaltningslagen tillämplig? 

 Kan organets beslut överklagas? 

 Hur finansieras organets verksamhet? 

 

Såsom tidigare nämnts är det regeringen tillsammans med dåvarande 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet (nuvarande 

SKL) som inrättat RKR. Det är även dessa, i egenskap av de enda 

medlemmarna i föreningen, som utser RKR:s styrelse. Kopplingen till 

staten är således tydlig gällande de två inledande frågorna, samtidigt 

som det måste noteras att statens makt i praktiken är delad med SKL. 

Huruvida RKR:s verksamhet på något sätt är reglerad i bindande 

författningar kan enligt min mening besvaras på olika sätt beroende 

på vilket lagtolkningsperspektiv som anläggs. Det kan å ena sidan 

konstateras att det inte går att finna något stöd för RKR som organ 

eller några bestämmelser kopplade till dess organisation eller verk-

samhet genom att studera relevanta författningars ordalydelse. I 1 

kap. 3 § 2 st. KRL stadgas det t.ex. endast om normgivande organ på 

det kommunala området och sådana organs allmänna råd eller re-

kommendationer. I övrigt ges endast hänvisningen till god redovis-

ningssed som komplement till lagtexten.425 Vid en bokstavstolkning 

av aktuella författningsbestämmelser får således den ställda frågan 

besvaras nekande. Å andra sidan, vid en subjektiv lagtolkning, där 

även lagens förarbeten får betydelse, står det likväl klart att det är 

RKR:s verksamhet som det i praktiken hänvisas till i 1 kap. 3 § 2 st. 

KRL.426 Att inte RKR som organ explicit identifieras i lagtexten skapar 

naturligtvis en otydlighet. Att RKR är organiserat som en ideell före-

                                                

 
425

 Se 1 kap. 3 § 1 st. KRL och även t.ex. 5 kap. 6 § 3 st. och 6 kap. 6 § 1 st. KRL. 
426

 Se t.ex. prop. 2008/09:228 s. 8 och prop. 2011/12:172 s. 15 f. Jfr avsnitt 4.1. 



 

122 

 

ning och inte som en myndighet såsom vissa andra svenska normgi-

vande organ inom redovisningsområdet är, torde ha betydelse för att 

RKR:s mandat inte är lagreglerat. I detta avseende föreligger en skill-

nad mellan de främsta normgivande organen för privat, statlig re-

spektive kommunal sektor i Sverige.427   

Att ett visst organ har tilldelats uppgifter som innefattar myndig-

hetsutövning kan, i enlighet med citatet ovan från grundlagsbered-

ningen, indikera att ett visst organ är att betrakta som en myndighet. 

Att det inte är en avgörande indikator framgår av 12 kap. 4 § 2 st. RF. 

Enligt bestämmelsen kan förvaltningsuppgifter överlämnas åt andra 

juridiska personer och enskilda individer, men ett överlämnande av 

uppgift som innefattar myndighetsutövning kräver stöd i lag. Således 

kan även formellt privaträttsliga organ anförtros uppgifter som inne-

fattar myndighetsutövning, samtidigt som ett sådant överlämnande 

inte innebär att organet får myndighetsstatus.428   

Frågan om myndighetsutövning behandlades av Statskontoret vid 

dess utredning om vilka organisationsformer som ansågs lämpliga för 

ett oberoende normgivande organ inom det kommunala redovis-

ningsområdet.429 Statskontoret kom i sin utredning fram till att ett 

sådant normgivande organ som skulle bli aktuellt att bilda inte skulle 

bedriva någon verksamhet som innefattade myndighetsutövning.430  

Begreppet myndighetsutövning finns i dag intaget i ett antal för-

fattningar utöver den ovan refererade grundlagsbestämmelsen.431 In-

nebörden av begreppet brukar sammanfattas med vad som kom till 

uttryck i 3 § i den första förvaltningslagen (1971:290), ÄFL. Genom 

paragrafen fastslogs att vissa bestämmelser i lagen skulle tillämpas 

endast i ärenden som innefattade ”utövning av befogenhet att för en-

skild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, 

                                                

 
427

 Jfr 1 kap. 3 § 2 st. KRL, 8 kap. 1 § BFL och 3 § förordning (2010:1764) med instruktion 

för Ekonomistyrningsverket. 
428

 Ett exempel är bilprovningen, se 4 kap. fordonslagen (2002:574).  
429

 Utredningen är intagen som en bilaga till Ds 1996:30, se s. 133 ff. Fortsättningsvis hän-

visas till promemorian. 
430

 Ds 1996:30 s. 147. 
431

 Se t.ex. 3 kap. 16 § KL, 15 och 16 §§ FL samt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207). 



 

123 

 

avskedande eller annat jämförbart förhållande”.432 Myndighetsutöv-

ning beskrevs i propositionen till ÄFL som ytterst ett uttryck för det 

allmännas maktutövande.433 Det som kan konstateras vid läsning av 3 

§ ÄFL är att det inte bara handlar om betungande beslut från det all-

männas sida, utan även gynnande beslut kan inbegripa myndighets-

utövning. Även beslut om bidrag och liknande innebär alltså myndig-

hetsutövning. Gällande dessa beslut framhålls den enskildes beroen-

deställning i förhållande till myndigheten, men även att sådana beslut 

i regel fattas med tillämpning av offentligrättsliga regler som därmed 

begränsar en myndighets handlingsfrihet.434 Även beslut som endast 

har indirekt verkan kan innefatta myndighetsutövning. Exempel på 

sådana beslut är olika typer av registreringsbeslut.435 Myndighetsut-

övning är inte avgränsat till beslut gentemot enskilda fysiska personer 

utan det kan även vara fråga om myndighetsutövning gentemot juri-

diska personer och vid kontakter mellan myndigheter.436 

Vad som ytterligare anses innefattas i begreppet myndighetsutöv-

ning, är att det endast omfattar bindande beslut från myndighetens 

sida. Råd och upplysningar anses således inte innefatta myndighets-

utövning.437 

RKR:s verksamhet innefattar, som ovan har redovisats, framför allt 

att publicera rekommendationer och andra uttalanden som ska nor-

mera vad som ska anses vara god redovisningssed för den kommunala 

sektorn. Organets uttalanden är inte att betrakta som bindande före-

skrifter i den mening som föreskrivs i 8 kap. RF. Den kompletterande 

normgivning som RKR publicerar riktar sig till kommunerna som of-

fentligrättsliga subjekt, men RKR har t.ex., som tidigare nämnts, inte 

någon makt att besluta om sanktioner gentemot kommuner som inte 

                                                

 
432

 Marcusson (1989) s. 67, menar att begreppet myndighetsutövning i sin moderna tapp-

ning introducerades genom innehållet i paragrafen. Jfr prop. 1971:30 s. 330 och seder-

mera prop. 1985/86:80 s. 55. 
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 Prop. 1971:30 s. 331. Jfr JO 2015/16 s. 423, Strömberg (FT 1972) s. 248 och Lundin 

(1999) s. 45. 
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 Prop. 1971:30 s. 331. Jfr Strömberg (FT 1972) s. 249 ff. och Strömberg & Lundell 

(2014) s. 20. 
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 Strömberg & Lundell (2014) s. 20. 
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 Bet. 1991/92:KU30 s. 23 och Hellners & Malmqvist (2010) s. 30. Jfr Prop. 1971:30 s. 

334. 
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 Prop. 1971:30 s. 332. Jfr JO 2015/16 s. 423. 
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följer publicerade rekommendationer.438 Bilden förändras inte heller 

om perspektivet vidgas till att även omfatta EU-rättens syn på utö-

vandet av offentlig makt. Utövandet av offentlig makt enligt EU-

rätten har nämligen ansetts ha ett likartat, möjligen till och med snä-

vare, tillämpningsområde jämfört med det här i Sverige nationellt an-

vända begreppet myndighetsutövning.439 

Utifrån genomgången ovan kan det således sammanfattningsvis 

konstateras att RKR:s verksamhet inte består av någon uppgift som 

innefattar myndighetsutövning. Statskontorets slutsats har således 

fortfarande bäring. 

För att offentlighetsprincipen ska anses tillämpbar måste det aktu-

ella organet tillhöra det allmänna. Att gränsdragningsproblem här-

med kan uppstå visar äldre praxis avseende t.ex. de tidigare verk-

samma allmänna försäkringskassorna samt de numera upphävda 

löntagarfondstyrelserna.440 I ett nyare mål, som redan refererats i 

inledningen av detta avsnitt, ansåg HFD att Stiftelsen Riksbankens 

Jubileumsfond inte kunde jämställas med en myndighet, vilket inne-

bar att överklagandet om utlämnande av allmän handling avvisades. 

HFD kom till denna slutsats trots att riksdagen beslutade om stiftel-

sens bildande och fastställde dess stadgar. Stiftelsen omfattas även av 

Riksrevisionens, RiR, tillsynsansvar.441 Beaktat utgången i detta fall 

kan, enligt min uppfattning, inte heller RKR jämställas med en myn-

dighet i TF:s mening. 

Offentlighetsprincipen kan dock även utsträckas till organ som an-

ses falla utanför det allmänna men som har blivit tilldelade sådana 

uppgifter som normalt sett faller inom det allmännas verksamhet, och 

där betydelsen av insyn i verksamheten i och med detta anses vara 

viktig. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns i en 

bilaga intaget ett antal organ som, enligt 2 kap. 4 § OSL, ska likställas 

                                                

 
438

 Avsnitt 4.2. 
439

 Se Höök (2013) s. 177 ff. Jfr Hettne (2012) s. 576 f. som menar att begreppet ”[o]ffentlig 

maktutövning, såsom begreppet har definierats i EU-domstolens rättspraxis, sammanfaller 

i stort med den svenska termen myndighetsutövning.” Enligt Hettne bör man dock inte 

sätta likhetstecken mellan de båda eftersom termen offentlig makt fortfarande är en auto-

nom EU-rättslig term vars innebörd kan förändras över tid genom EU-domstolens praxis.  
440

 Se RÅ 1968 ref. 42 och RÅ 1984 2:101 samt vidare Marcusson (1989) s. 125 ff. Jfr 

även RÅ 1979 2:11. 
441

 RÅ 2008 ref. 6. Jfr även t.ex. RÅ 1999 ref. 48. 
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med myndigheter när det gäller ärenden som rör utlämnande av all-

männa handlingar.442 Även i förhållande till tillämpningen av bilagan 

kan det uppstå tillämpningsproblem. I HFD 2014 ref. 70 ansåg HFD 

att det inte fanns någon rätt att ta del av handlingar hos Chalmersfas-

tigheter AB, trots att bolaget ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska hög-

skola och Chalmers tekniska högskola AB vilka finns angivna i bilagan 

till OSL. RKR är inte upptaget förteckningen vilket e contrario ut-

mynnar i slutsatsen att RKR inte heller beaktat bilagan omfattas av 

offentlighetsprincipen i sin verksamhet.443 

RKR:s verksamhet omfattas inte av den statliga revisionen såsom 

den utförs av RiR. Det framkommer vid en inventering av de myndig-

heter och andra organ som omfattas av RiR:s granskning.444 Enligt 20 

§ RKR stadgar ska dock föreningsstämman välja revisor i föreningen 

så i och med detta får staten ett direkt inflytande över vem som väljs 

till revisor i föreningen.  

I 1 § FL stadgas att det endast är förvaltningsmyndigheter (och 

domstolar) som ska tillämpa FL. Frågan om RKR är en förvaltnings-

myndighet kan dock knappast besvaras endast med att empiriskt kon-

statera att RKR tillämpar FL. Det skulle vara en form av cirkelslut. 

Förvaltningsmyndigheter förväntas dock tillämpa FL, medan andra 

organ kan tillämpa motsvarande regler.445 Det finns inte någon sär-

skild reglering som explicit påbjuder RKR att tillämpa FL. Inte heller i 

föreningens stadgar kan man finna något stadgande som fastslår att 

RKR ska tillämpa FL i sin verksamhet. 

RKR fattar inga beslut som är överklagbara. Besluten att anta eller 

ändra i rekommendationerna kan inte överklagas.446 

                                                

 
442

 Jfr även förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra 

organ än myndigheter för förvaring. 
443

 Intressant i sammanhanget är att ärenden som rör utlämnandet av allmänna handlingar 

anses innefatta myndighetsutövning, se Hellners & Malmqvist (2010) s. 31 f., Bohlin (2015) 

s. 151 samt JO 1974 s. 417. Om offentlighetsprincipen gäller uppfylls således punkten om 

inslag av (viss) myndighetsutövning automatiskt. 
444

 Se RiR:s hemsida, www.riksrevisionen.se. 
445

 Jfr om regeringen som i organisatorisk mening inte anses vara en förvaltningsmyndig-

het (dock en myndighet), men som i enlighet med intern praxis tillämpar FL, se prop. 

1973:90 s. 232 och vidare Hellners & Malmqvist (2010) s. 58 f. 
446

 Jfr avsnitt 3.6 och vidare avsnitt 7.2.3. 
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Finansieringen av organets verksamhet är den punkt som synes ge 

belägg – tillsammans med det faktum att staten är en av bildarna 

samt medlem av föreningen – för att den ideella föreningen inte end-

ast är en normal privaträttslig association utan i stället även har en 

konkret anknytning till staten. RKR:s verksamhet finansieras, som 

tidigare nämnts, till hälften av staten och identifieras med en egen 

utgiftspost i statsbudgeten. 

Slutsatserna av ovan förda resonemang kan sammanfattas på föl-

jande sätt. RKR är inte en myndighet i RF:s mening. Inte heller vid en 

utvidgad genomgång i förhållande till bl.a. tillämpningen av offentlig-

hetsprincipen och FL synes det vara möjligt att finna stöd för påstå-

endet att RKR skulle fungera som en förvaltningsmyndighet. Det är 

dock samtidigt möjligt att identifiera flera särdrag hos RKR som inte 

stämmer överens med hur rent privaträttsliga subjekt är organise-

rade. Staten är en av bildarna och även medlem av föreningen. Därut-

över finansierar staten hälften av föreningens verksamhet.447 

Sammanfattningsvis kan därmed RKR, enligt min uppfattning, be-

traktas som en form av privaträttsligt kvasistatligt organ med sär-

skilda uppgifter. RKR kan möjligen liknas vid vad Bohlin och 

Warnling-Nerep benämner särskilda offentligrättsliga subjekt i den 

meningen att stadgarna bestämts av regeringen (tillsammans med 

SKL) samt att organets existens i princip förutsätts i KRL.448 Jämfö-

relsen i övrigt haltar dock, framför allt i fråga om bristen på explicit 

författningsstöd för verksamheten. 

 

4.4 Organets rekommendationer 

RKR publicerar material av olika karaktär. Det material som RKR 

främst synes vilja koppla till bestämmelsen i 1 kap. 3 § 2 st. KRL är 

organets rekommendationer. RKR har i dagsläget publicerat tjugo 

                                                

 
447

 Liknande exempel finns även inom andra områden. Se t.ex. om Sveriges export- och 

investeringsråds rättsliga status, prop. 2011/12:92 s. 17 f. och SOU 2000:102 s. 55 ff. och 

157 ff. Jfr Marcusson (1989) s. 58, som lyfter fram det engelska uttrycket ”Quasi non-

governmental organizations”, s.k. Quangos, med vidare hänvisning till Ds Fi 1985:7 s. 15 

och 19. Se vidare om Quangos i t.ex. Bertelli (JPART 2005) och Greve, Flinders och van 

Thiel (Governance 1999). 
448

 Jfr Bohlin & Warnling-Nerep (2007) s. 30 f. 
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stycken rekommendationer.449 I rekommendationerna behandlas 

både övergripande och mer specifika redovisningsfrågor. RKR har 

t.ex. publicerat särskilda rekommendationer om redovisningen av 

kassaflödesanalysen, delårsrapporter, pensionsåtagandet, materiella 

anläggningstillgångar, hyres-/leasingavtal samt den sammanställda 

redovisningen.450  

RKR:s rekommendationer är dock fortfarande inte heltäckande 

utan existerande revideras kontinuerligt samtidigt som nya rekom-

mendationer publiceras. Som exempel kan nämnas rekommendation 

23 om bokföring, vilken publicerades i oktober år 2014. Under drygt 

sexton år hade således ingen rekommendation från RKR gällande frå-

gor kopplade till 2 kap. KRL funnits.451 Som ytterligare exempel kan 

nämnas att det ännu inte finns någon rekommendation från RKR som 

specifikt tar sikte på förvaltningsberättelsens innehåll. I nuläget är 

frågor kopplade till förvaltningsberättelsens innehåll endast fragmen-

tariskt behandlade i rekommendationer som i huvudsak behandlar 

andra frågor.452 

I varje rekommendation återkommer ett antal rubriker dels i inled-

ningen av rekommendationen, dels i dess avslutning. Rekommendat-

ionerna från RKR inleds regelmässigt med fyra stycken rubriker som i 

ordning behandlar innehåll, rekommendationens bindande verkan, 

lagregler och definitioner.453 Därefter skiljer de flesta av rekommen-

dationerna sig åt genom att rubriksättningen anpassas utifrån vilken 

redovisningsfråga det handlar om och hur omfattande och detaljerad 

rekommendationen är i sig. I rekommendation 6.2 som behandlar 

redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar finns det ex-

empelvis endast en rubrik för behandling av den aktuella frågan. I re-

kommendation 13.2 som avser redovisning av hyres- och leasingavtal 

är det i stället fråga om tolv stycken olika rubriker som behandlar 

olika frågor kopplade till den övergripande redovisningsfrågan. Re-

                                                

 
449

 Alla rekommendationer finns upptagna i källförteckningen. Se även vidare www.rkr.se. 
450

 Se RKR Rekommendation 2.2, 7.1, 8.2, 11.4, 13.2, 16.2, 17.1 och 22. 
451

 Jfr dock RKR Information (2002a), i vilken det hänvisas vidare till BFN:s dåvarande 

allmänna råd. 
452

 Jfr RKR Idéskrift (2003c). 
453

 Vissa variationer kan förekomma. Se t.ex. RKR Rekommendation 11.4 och 19 som 

innehåller rubriken lagregler och andra rekommendationer från RKR. 
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kommendationerna avslutas i regel med två rubriker som är åter-

kommande, nämligen upplysningar och ikraftträdande.454     

Organet RKR:s rättsliga status framgår som visats endast implicit 

av lagstiftningen och förarbetena till lagen.455 Vilken rättslig ställning 

rekommendationerna har undersöks närmare i kapitel 7. Vad som 

kan konstateras redan i detta avsnitt är att RKR i alla utom en re-

kommendation uttrycker att vissa delar av rekommendationerna är 

normerande. Det är dessa delar av en rekommendation som RKR sy-

nes vilja koppla till kravet i 1 kap. 3 § 2 st. KRL, att en kommun måste 

förklara i not vid avvikelse. 

I rekommendationerna identifieras den normerande delen av re-

kommendationen som den del som är markerad med fet stil. Vid ru-

briken Rekommendationens bindande verkan kan man läsa följande: 

 

Text markerad med fet stil utgör den normerande delen av denna rekom-

mendation. Om avvikelse från rekommendationen görs ska enligt 1 kap. 3 § la-

gen (1997:614) om kommunal redovisning i årsredovisningen anges vilken av-

vikelse som gjorts och skälen för detta.  

 

Skrivningen återfinns i alla rekommendationer utom en från RKR. I 

och med denna normeringsteknik återstår således ofta relativt stora 

delar av rekommendationerna som enligt RKR inte ska anses vara 

normerande. Hur dessa ska tolkas och tillämpas är något oklart. En 

otillfredsställande beskrivning av dessa delar skulle kunna vara att det 

är frågan om icke normerande rekommendationer i rekommendat-

ionen. Eftersom ingen del av rekommendationen i princip är bin-

dande, kan inte uttrycket icke bindande användas på ett meningsfullt 

sätt.  

Utformningen kan möjligen jämföras med hur förvaltningsmyn-

digheter ibland sammanför och behandlar dels föreskrifter, dels all-

                                                

 
454

 Även här kan vissa variationer förekomma. Se t.ex. RKR rekommendation 13.2 där 

rubriken med upplysningar är uppdelad i tre särskilda rubriker som tar sikte på upplysning-

ar om finansiella leasingavtal, upplysningar om operationella leasingavtal samt upplys-

ningar om sale and leaseback-avtal. Strukturen, med dessa delar i rekommendationens 

slutdel, är dock densamma. 
455

 Avsnitt 4.1 och 4.3.  
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männa råd tillsammans i sina författningssamlingar.456 Skillnaden är 

dock att det i sådana publikationer handlar om dels bindande före-

skrifter, dels icke-bindande råd. Föreskrifter och allmänna råd ska 

när de sammanförs på detta sätt, enligt 27 § författningssamlingsför-

ordningen (1976:725), FsamlF, hållas tydligt åtskilda. Åtskillnad görs 

oftast genom tydlig rubriksättning. Att som RKR, använda fet stil för 

att särskilja normerande och icke-normerande delar innebär, enligt 

min uppfattning, inte samma tydlighet.  

Utifrån ordalydelsen ovan är det inte heller klart om det endast är 

den normerande delen av rekommendationerna som är tänkt att om-

fattas av kravet som uppställs i 1 kap. 3 § 2 st. KRL. I den första me-

ningen uppmärksammas att vissa delar ska betraktas som särskilt 

normerande – nämligen de delar som är skrivna i fet stil. När sedan 

kopplingen görs till KRL uttrycks det dock som att en avvikelse från 

rekommendationen leder till att kravet på upplysningen enligt KRL 

träder in. Huruvida en viss del av rekommendationen är normerande 

eller inte torde därmed sakna betydelse i sammanhanget eftersom 

hänvisningen i andra meningen görs till den aktuella rekommendat-

ionen som sådan. Slutsatsen som denna tolkning utmynnar i torde 

dock rimligen inte varit avsikten med det aktuella stycket. Om denna 

slutsats skulle godtas är nämligen synliggörandet av en normerande 

del i rekommendationerna betydelselös.  

I stället talar mycket för en systematisk tolkning av stycket i sin 

helhet. Enligt min uppfattning kan RKR:s avsikt med stycket därmed 

inte vara annat än att det vill lyfta fram att det inte är hela rekom-

mendationerna som omfattas av kravet enligt 1 kap. 3 § 2 st. KRL utan 

endast de delar som RKR benämner som rekommendationernas 

normerande delar och markerar med fet stil. En annan sak är att även 

de delar som inte presenteras i fet stil kan komma att bedömas ge ut-

tryck för god redovisningssed i enlighet med 1 kap. 3 § 1 st. KRL. De 

normerande delarna torde dock presumeras ge uttryck för god redo-

visningssed i högre grad än övriga delar. 

Ovan noterades att skrivningen om rekommendationernas norme-

rande delar återfinns i alla rekommendationer utom en från RKR. 
                                                

 
456

 Se t.ex. FFFS 2014:1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, 

riskhantering och kontroll i kreditinstitut och SOSFS 2011:7 Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om livsuppehållande behandling.  
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Den rekommendation som skiljer sig i detta hänseende är rekom-

mendation 23 med bestämmelser om löpande bokföring etc. Rekom-

mendationen är den senast publicerade rekommendationen från 

RKR. Det är oklart om rekommendationen innebär ett medvetet val 

av RKR att förändra sin regleringsteknik. Regleringstekniken som an-

vänds i denna rekommendation ligger nära hur BFN har valt att ut-

forma sina allmänna råd för den privata sektorn.  

Skillnaden jämfört med RKR:s övriga rekommendationer är att re-

kommendationen om bokföring är normerande i sin helhet.457 Därut-

över har RKR publicerat en särskild vägledning som en bilaga till re-

kommendationen, också detta i linje med hur BFN i regel komplette-

rar sina allmänna råd med vägledningar. Huruvida RKR i framtiden 

har tänkt initiera ett mer omfattande revideringsarbete som bygger på 

denna regleringsteknik är oklart. Enligt min uppfattning skulle dock 

ett sådant revideringsarbete vara önskvärt och kunna förbättra tyd-

ligheten i fråga om förhållandet mellan rekommendationernas nor-

mativa ställning och det material som RKR publicerar i övrigt.   

Utformningen av rekommendationerna liknar sådana föreskrifter 

som i enlighet med bestämmelserna i framför allt 8 kap. RF ges ut av 

organ tillhörande det allmänna.458 Rekommendationerna är abstrakt 

och generellt utformade för att kunna tillämpas av alla kommuner. De 

publiceras även på RKR:s hemsida och är således offentliga för alla 

som är intresserade att ta del av dem. Förslag till nya rekommendat-

ioner publiceras också regelmässigt för att möjliggöra synpunkter från 

olika intressenter, i vad som kan liknas vid ett remissförfarande. 

 

4.5 Det konceptuella ramverket 

En särställning av de skrifter som inte ska ses som rekommendationer 

intar RKR:s konceptuella ramverk.459 Det fullständiga namnet är 

Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och 

landsting. Benämningen ”konceptuellt ramverk” är en översättning av 

det engelska uttrycket ”Conceptual Framework”. Termen är vederta-

                                                

 
457

 RKR Rekommendation 23 s. 2. 
458

 Se vidare avsnitt 7.2.2. 
459

 Se RKR Idéskrift (2011). 
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gen och används av de internationella normgivande organen Internat-

ional Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB, Financial 

Accounting Standards Board, FASB, och International Accounting 

Standards Board, IASB, som beteckning på deras motsvarande doku-

ment.460 

Det konceptuella ramverket behandlar enligt RKR ”begrepp och 

principer för framtagande och utformning av finansiella rapporter, i 

kommuner, landsting och kommunalförbund.”461 Därutöver beskrivs 

syftet med dokumentet vara att det ska: 

 

 ”vägleda arbetet med att utforma framtida rekommendationer 

och revidera befintliga, 

 vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa 

RKR:s rekommendationer och hantera frågor som ännu inte 

behandlats i någon rekommendation från RKR, 

 vägleda revisorer och sakkunnigbiträden då de ska bedöma 

huruvida de finansiella rapporterna är upprättade i enlighet 

med RKR:s rekommendationer, 

 vägleda användare vid tolkning av information i de finansiella 

rapporter som upprättats i enlighet med RKR:s rekommendat-

ioner, och att 

 ge dem som är intresserade av RKR:s arbete kunskap om tan-

kegångarna bakom innehållet i RKR:s rekommendationer.”462  

 

Ramverket kan således användas både vid arbetet med att ta fram nya 

rekommendationer respektive revideringar av redan existerande re-

kommendationer och vid tolkning och tillämpning av dessa rekom-

mendationer.  

Det konceptuella ramverket innehåller RKR:s syn på bl.a. den fi-

nansiella rapporteringens syfte och dess användare samt vilka grund-

                                                

 
460

 IPSASB är det främsta internationella normgivande organet för redovisning i offentlig 

sektor. FASB är det främsta normgivande organet i USA för privat sektor, medan IASB är 

det normgivande organ som har fått störst genomslag här i Europa, men även globalt utan-

för USA, för privat sektor. Se vidare om dessa normgivande organ i kapitel 5. Jfr t.ex. 

Edenhammar, Norberg & Thorell (2013) s. 33 och Bjuvberg (2006) s. 61 f. 
461

 RKR Idéskrift (2011) s. 9. 
462

 RKR Idéskrift (2011) s. 9. 
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läggande principer och andra utgångspunkter som enligt deras me-

ning ligger till grund för den kommunala redovisningen. En grund-

läggande förutsättning och princip för den kommunala redovisningen 

är, enligt RKR, att redovisningen bygger på bokföringsmässiga grun-

der.463 Därutöver diskuterar RKR i det konceptuella ramverket ett an-

tal kvalitativa egenskaper som man anser är av särskilt vikt inom det 

kommunala redovisningsområdet. RKR definierar även vissa centrala 

begrepp i ramverket. Därutöver diskuterar RKR vilka värderingsme-

toder som är lämpligast att använda för den kommunala redovisning-

en.464 

Det konceptuella ramverket har på RKR:s hemsida systematiskt in-

ordnats tillsammans med rekommendationerna, men i ramverket 

fastslås att det inte är fråga om en rekommendation.465 Vidare fram-

hålls att de principer och ställningstaganden som framförs i ramver-

ket får stå tillbaka vid en eventuell konflikt med KRL eller innehållet i 

en rekommendation. Genom att det fortsatta arbetet kommer att utgå 

från ramverket borde dessa eventuella konflikter, enligt RKR, över 

tiden successivt försvinna.466 Eventuella konflikter mellan ramverket 

och KRL torde dock inte minska genom detta, eftersom det då rimlig-

en krävs ändringar i själva ramverket, alternativt i KRL. I förordet be-

skriver RKR ramverket som en fortsättning på det arbete som inled-

des med idéskriften om den kommunala särarten. Systematiskt borde 

därmed skriften, enligt min uppfattning, betraktas som en idéskrift.467 

 

4.6 Annat material 

RKR använder sig av ett antal olika typer av uttalanden för att med-

dela hur organet ser på bedömningen av olika redovisningsfrågor 

inom det kommunala området. Huvudformen är de tidigare behand-

lade rekommendationerna. De andra former som RKR framför allt 

                                                

 
463

 RKR Idéskrift (2011) s. 13 och 24. 
464

 RKR Idéskrift (2011) s. 20 f., 24 och 26 f. Flera av dessa frågor utvecklas i avsnitt 8.2. 
465

 Samma utgångspunkt gäller för IPSASB konceptuella ramverk, se p.1.2 och 1.3, och 

även IASB:s konceptuella ramverk.  
466

 RKR Idéskrift (2011) s. 9. 
467

 RKR Idéskrift (2011) s. 4 och jfr RKR Idéskrift (2000). Se vidare avsnitt 4.6. 
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använder sig av är idéskrifter/vägledningar, informationer och ytt-

randen.  

I idéskrifter/vägledningar som RKR publicerar diskuteras olika 

frågekomplex på ett övergripande plan. I dagsläget finns tolv stycken 

idéskrifter/vägledningar publicerade på RKR:s hemsida.468 RKR an-

vänder inte termerna idéskrift respektive vägledning konsekvent vid 

publicerandet av nya skrifter. I en skrift används termen idéskrift i 

rubriken till själva skriften.469 I andra skrifter används termen väg-

ledning i rubriken.470 Därutöver kan identifieras de skrifter som besk-

rivs som idéskrifter i förordet till skriften men där skriftens status inte 

framgår särskilt av rubriken till skriften.471  

Oavsett hur RKR har valt att rubricera dessa skrifter, synes termen 

idéskrift vara den mest adekvata, eftersom den oftast används i föror-

det även till de skrifter som i rubriken beskrivits som en vägled-

ning.472 Termen idéskrift är även den term som används som rubrik 

på RKR:s hemsida för att systematisera det aktuella materialet. Ett 

undantag från denna systematik synes den tidigare nämnda vägled-

ningen till RKR:s rekommendation 23 om bokföring vara. Den aktu-

ella vägledningen är intagen som en bilaga till rekommendationen 

och framstår således inte som lika fristående som övriga idéskrif-

ter/vägledningar.   

En annan form av uttalanden är de informationer som RKR publi-

cerar. RKR har i dagsläget publicerat femton stycken information-

er.473 Informationerna handlar inte nödvändigtvis om att informera 

om vad RKR anser är god redovisningssed. I stället kan andra princi-

piella frågor behandlas, t.ex. organets uppfattning om vilken rekom-

mendation som ska tillämpas i ett visst fall. Även sådana uttalanden 

torde dock kunna fungera som ledning vid utrönandet av vad som ska 

                                                

 
468

 Alla idéskrifter finns upptagna i källförteckningen. 
469

 I RKR Idéskrift (2000) används termen explicit. I RKR Idéskrift (2003b) används rubrice-

ringen praxis och idéer för att benämna vilken typ av behandling av frågan det handlar om. 
470

 Termen används i rubrikerna till RKR Idéskrift (2006b), (2010) och (2012). 
471

 Se t.ex. RKR Idéskrift (2011) och RKR Idéskrift (2014). 
472

 Se förorden till t.ex. RKR Idéskrift (2006b) och (2012). I förordet till RKR Idéskrift (2010) 

diskuteras skriften som en vägledning, men samtidigt noteras att skriften ersätter en tidi-

gare idéskrift.  
473

 Alla informationer finns upptagna i källförteckningen. 
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betecknas som god redovisningssed rörande en särskild redovisnings-

frågas. 

En särskild information som kan lyftas fram i detta avsnitt är den 

som behandlar frågan om tolkning och tillämpning av 1 kap. 3 § 2 st. 

KRL. RKR klargör i denna information sin syn på hur bestämmelsen 

ska förstås och behandlar även indirekt vilket normativt värde som 

organet anser ska tillskrivas den kompletterande normgivningen. In-

formationen kommer att bli föremål för utförligare behandling i ett 

senare avsnitt.474 

Utöver de olika uttalanden som behandlats ovan publicerar RKR 

yttranden i vilka behandlas specifika redovisningsfrågor. RKR har 

publicerat sex stycken yttranden.475 Ett yttrande innebär att RKR ut-

talar organets uppfattning i en viss fråga samt motiverar sitt ställ-

ningstagande.476 Det aktuella yttrandet är dock i regel utformat som 

en generell norm som kan tillämpas av alla kommuner där frågan ak-

tualiseras. Det är således inte fråga om uttalanden i enskilda ärenden, 

även om det kan vara en enskild kommun som t.ex. har efterfrågat att 

RKR publicerar ett uttalande till ledning för hur kommunerna borde 

redovisa. Ett exempel är det yttrande som RKR publicerat i ett ärende 

angående förenligheten att avvika från rekommendation 17 (nuva-

rande version 17.1) med hänvisning till försiktighetsprincipen. Redo-

visningsfrågan gällde möjligheten att utifrån senare och mer aktuell 

information om kostnadsutvecklingen i samhället redovisa ytterligare 

kostnader för värdesäkringen av pensioner än vad som möjliggörs om 

beräkningen görs enligt RIPS 07.477 RIPS 07 ingår i den normerande 

delen av den aktuella rekommendationen. RKR gav i detta fall ett ex-

plicit svar på frågan huruvida organet anser att förfarandet är fören-

ligt med god redovisningssed eller inte. I detta fall ansåg RKR att det 

inte kunde anses vara förenligt med god redovisningssed att avvika 

från rekommendationen.478  

                                                

 
474

 Se avsnitt 6.6. 
475

 Alla yttranden finns upptagna i källförteckningen. 
476

 Liknande yttranden i detaljfrågor publiceras även av t.ex. BFN, jfr avsnitt 1.3.1 och vi-

dare avsnitt 5.4. 
477

 RIPS står för Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld i kommuner och landsting och är 

utarbetad av SKL. 
478

 RKR Yttrande (2010a). Jfr RKR Yttrande (2010b). 
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RKR:s yttranden får således i vissa fall avgörande betydelse vid be-

dömningen av hur RKR ser på god redovisningssed i en viss fråga. Vid 

t.ex. en jämförelse med hur RKR:s rekommendationer är uppbyggda 

innebär vissa enskilda yttranden ett tydligare normativt ställningsta-

gande från RKR:s sida. Vad som därmed ska poängteras är att de ut-

talanden från RKR som benämns yttranden är av betydelse vid be-

dömningen av vad som ska betecknas som god redovisningssed inom 

det kommunala redovisningsområdet gällande de frågor som yttran-

det avser. 

 

4.7 Sammanfattande utvärdering 

RKR kan närmast karaktäriseras som ett i funktionell mening kvasi-

statligt organ. Organet är dock ingen förvaltningsmyndighet utan i 

organisatorisk mening är det en privaträttslig ideell förening. Ur ett 

rättsligt perspektiv är därmed RKR närmast att betraktas som ett så-

dant organ som agerar i ”gråzonen”.479 

RKR har inte någon befogenhet att ta beslut i redovisningsfrågor 

som endast berör en enskild kommun. RKR har inte heller något till-

synsansvar eller möjlighet att besluta om sanktioner gentemot kom-

muner som RKR eventuellt skulle anse inte tillämpar aktuella redo-

visningsregler på ett korrekt sätt. Avsaknaden av sådana befogenheter 

ligger i linje med organets rättsliga karaktär och är även en följd av 

den generella brist på sanktioner som föreligger inom området.480 I 

enlighet med detta utför t.ex. inte RKR några uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning. 

Vad som kan konstateras, obeaktat organets rättsliga status, är att 

RKR är det huvudsakliga organ som avses vid refererandet till norm-

givande organ i 1 kap. 3 § 2 st. KRL. Om således en kommun avviker 

från sådana allmänna råd och rekommendationer som RKR publice-

rar ska kommunen upplysa och motivera om skälen för en sådan av-

vikelse. 

Det material som RKR publicerar består dels av generella normer, 

som rubriceras som rekommendationer, dels mer in casu-betonade 

                                                

 
479

 Se Marcusson & Petersson (1989). Jfr Petersson (2013) s. 248 ff. 
480

 Jfr avsnitt 3.7. 
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yttranden som berör en särskild frågeställning. De förstnämnda ge-

nerella normerna synes vara de som RKR i första hand anser omfattas 

av bestämmelsen i 1 kap. 3 § 2 st. KRL. Därutöver publicerar organet 

olika typer av idéskrifter och informationer samt har även publicerat 

ett konceptuellt ramverk. Det konceptuella ramverket är tänkt att 

ligga till grund för både RKR:s eget arbete med att utforma rekom-

mendationer och för att vägleda vid tolkning och tillämpning av den 

kompletterande normgivningen. 

I nästa kapitel ska övrig normgivning och kompletterande norm-

givning av direkt respektive indirekt betydelse för det kommunala re-

dovisningsrättsliga området behandlas. 
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5 Övrig normgivning och komplette-

rande normgivning 

5.1 Inledning 

I kapitel 3 och 4 har KL och KRL respektive RKR:s organisation, verk-

samhet och kompletterande normgivning behandlats. I detta kapitel 

behandlas övrig normgivning och kompletterande normgivning av 

betydelse vid bedömningen av vad som ska betecknas som god redo-

visningssed för den kommunala sektorn. Undersökningen i detta ka-

pitel är en fortsättning på systematiseringen av det kommunala redo-

visningsrättsliga området och innefattar bl.a. en jämförelse med och 

utvärdering av den normgivning och kompletterande normgivning 

som gäller för den privata sektorn. 

RKR har poängterat att det numera finns åtskilliga aktörer och 

normer att beakta vid utarbetandet av nya rekommendationer för den 

kommunala sektorn här i Sverige. I RKR:s konceptuella ramverk 

anges t.ex. följande rörande andra normgivande organ:  

 

”De senaste årens utveckling av den privata sektorns redovisningsprinciper har 

inneburit att dess roll som förebild för kommunsektorn förändrats. Olika kate-

gorier av företag får skilda regelverk (Bokföringsnämndens K1, K2 osv.). Det 

finns också krafter som strävar efter en ökad internationell harmonisering av 

både privat och offentlig redovisning (IASB, IPSASB m.fl.). Det finns således 

numera flera ledstjärnor som ibland visar på olika vägval. I Rådet för kommu-

nal redovisnings (RKR) arbete med att utforma rekommendationer för svensk 

kommunal sektor är det naturligt att inspireras och vägledas av såväl nationell 

normgivning från Bokföringsnämnden, som internationell normgivning från 

exempelvis IPSASB.”481  

 

Som RKR poängterar har den nationella och internationella utveckl-

ingen, både för offentlig och privat sektor, betydelse för RKR:s arbete 

med utarbetandet av egna rekommendationer.  

Inledningsvis diskuteras den övergripande utvecklingen av redo-

visningsnormer ur ett internationellt perspektiv. Därefter diskuteras 

normgivning och kompletterande normgivning på internationell och 

                                                

 
481

 RKR Idéskrift (2011) s. 4. 
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nationell nivå som har anknytning till den offentliga sektorns redo-

visning. I ett särskilt avsnitt behandlas normgivning och komplette-

rande normgivning på internationell och nationell nivå för den pri-

vata sektorn.  

Vilken betydelse de olika aktörerna och normerna har för redovis-

ningen inom den kommunala sektorn i Sverige utvärderas i ett avslu-

tande avsnitt. 

 

5.2 Övergripande utveckling 

Utvecklingen av olika typer av normer på internationell nivå har inom 

redovisningsområdet historiskt präglats av de skillnader som förelig-

ger mellan anglosaxiska och kontinentala länders reglering av redo-

visningsområdet.482 Anglosaxiska länder, som USA och Storbritan-

nien, har historiskt sett haft en hög grad av självreglering samtidigt 

som de kontinentala länderna, med Tyskland som kanske främsta ex-

empel, till stor del har valt att lagstifta om redovisning.483 Utveckling-

en under senare år kan inte entydigt sägas favorisera det ena eller 

andra synsättet i fråga om hur redovisningsområdet ska regleras. För 

Sveriges del har utvecklingen över tiden pendlat mellan dessa två 

grundläggande synsätt.  

I dag menar vissa bedömare att det inte längre går att upprätthålla 

någon strikt uppdelning mellan de anglosaxiska länderna och den 

kontinentala traditionen, utan att skillnaderna dem emellan ”håller … 

på att luckras upp”, om än med en viss utveckling i riktning mot det 

förhållningssätt som de anglosaxiska länderna företräder.484 Johans-

son beskriver det som att ”[i]dag synes de flesta länder i någon mån 

använda sig av en anglosaxisk modell för reglering av den externa re-

dovisningen. En sådan modell för reglering av redovisning kan besk-

rivas som ett organ, som är mer eller mindre fristående från staten, 

                                                

 
482

 I undersökningen används den vedertagna termen standard som beteckning på de 

rekommendationer som ges ut av internationella organ, jfr t.ex. 7 kap. 32 § ÅRL. Termen 

ska inte sammanblandas med termen rättslig standard, jfr avsnitt 3.2.    
483

 Nilsson (2010) s. 12 f. och Johansson (2010) s. 51 f.  
484

 Nilsson (2010) s. 15. Nilsson poängterar att utvecklingstendenserna dock inte är enty-

diga.   
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där företrädare för professionen deltar i utformningen av redovis-

ningsstandarder”.485  

Hur kompetensen att utfärda normer är fördelad ska inte samman-

blandas med hur reglerna som sådana är utformade. I detta avseende 

har reglerna i t.ex. USA beskrivits som regelbaserade och mycket mer 

omfattande och detaljerade än de principbaserade IFRS-

standarderna.486 

Systematiken inom det svenska kommunala redovisningsrättsliga 

området uppvisar likheter med den anglosaxiska modellen genom an-

vändandet av ramlagstekniken tillsammans med en utveckling av 

normgivande organ. Det ska dock framhållas att utvecklingen genom 

införandet av KRL har inneburit att området gått mot en utökad lag-

reglering på bekostnad av den tidigare, i princip fullständiga, självre-

glering som förekommit. Den kontinentala traditionen – i betydelsen 

lagreglering – kan alltså anses ha fått visst genomslag.  

Den internationella utvecklingen och de normer som utvecklas av 

internationella organisationer spelar en betydelsefull roll för innehål-

let i den lagstiftning som finns och för utvecklingen av den komplette-

rande normgivning som lagstiftningen fortfarande ger stort utrymme 

för. Kompletterande normgivning publiceras i dag av flera internat-

ionella organ. Dessa globalt verksamma privata organisationer styrs i 

sin tur i hög grad av professionen redovisare och revisorer.  

En utveckling av redovisningsnormer har även skett inom ramen 

för EU-samarbetet. EU har ända sedan 1970- och 80-talet utfärdat 

bindande redovisningsregler. Därutöver har det under 2000-talet ut-

vecklats ett komplext system för hur vissa internationella standarder, 

publicerade av privaträttsliga organ, genom antagande av kommiss-

ionen blir en del av den bindande EU-rätten.487  

                                                

 
485

 Johansson (2010) s. 52. 
486

 Edenhammar, Norberg & Thorell (2013) s. 28 och 31 samt Olsson (2012) s. 102 f. Jfr 

även Lundqvist (2014) s. 20. 
487

 Innan Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009, skulle den korrekta 

benämningen vara ”EG-rätten” alternativt ”gemenskapsrätten”, eftersom dessa bestäm-

melser låg inom ramen för samarbetet som då hänfördes till Europeiska Gemenskapen. 

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande uppträder numera EU endast under benämningen 

EU, Europeiska unionen. Jag kommer fortsättningsvis att konsekvent referera till ”EU-rätt” 

och ”unionsrätten” trots att detta i ett historiskt perspektiv skulle kunna hävdas vara en 
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Utvecklingen på EU-nivå har hittills endast avsett den privata sek-

torns redovisning. EU arbetar dock för att harmonisera redovisnings-

regleringen även för den offentliga sektorn, något som ska beröras i 

nästkommande avsnitt. 

 

5.3 Offentlig sektor 

EU har i och med den finansiella kris som var ett faktum i slutet av år 

2008 fattat beslut som även om de inte direkt rör den kommunala 

redovisningen i alla fall indirekt ställer krav på medlemsstaternas in-

terna ekonomiska förehavanden, samt redovisningen av dessa föreha-

vanden. Genom ett direktiv har EU ställt krav på hur medlemsstater-

nas budgetramverk ska vara utformade.488 Direktivet utfärdades 

framför allt med stöd av art. 126 FEUF, av vilken bl.a. framgår att 

medlemsstaterna ska undvika alltför stora underskott i den offentliga 

sektorns finanser.  

Det främsta motivet till direktivet, som specifikt utfärdades med 

stöd av art. 126 p. 14 FEUF, var att säkerställa kontrollen av de offent-

liga underskott som har uppstått i många medlemsländer i spåren av 

den finansiella krisen. I art. 3 och 12 i direktivet poängteras att kraven 

som uppställs i direktivet även gäller för alla offentliga undersek-

torer. Kommunerna tillhör enligt art. 2 i direktivet i detta hänseende 

en sådan offentlig undersektor.489 För att uppfylla de krav som direk-

tivet ställer upp anförs i art. 12 att det särskilt förutsätter att redovis-

ningsregler och redovisningsförfaranden är konsekventa i medlems-

länderna.  

Med anledning av reglerna som är kopplade till budgetramverket 

har EU inlett ett arbete för att eventuellt införa en gemensam stan-

                                                                                                                                  

 
felaktig benämning på samarbetet vid en viss given tidpunkt. Jfr Bernitz & Kjellgren (2007) 

s. 23 f. och Bernitz & Kjellgren (2010) s. 21.  
488

 Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas 

budgetramverk. Ett EU-direktiv är inte direkt tillämpligt i medlemsstaterna utan förutsätter 

implementering i den nationella lagstiftningen av de enskilda medlemsländerna, se art. 288 

st. 3 FEUF och Bernitz & Kjellgren (2014) s. 56 f.   
489

 Jfr Bilaga A 20.65–20.66 i europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 549/2013 

av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Euro-

peiska unionen (ENS 2010) och rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om 

det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (ENS 1995). 
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dard för den offentliga sektorns redovisning. I art. 16 p. 3 direktiv 

2011/85/EU fick kommissionen ett explicit uttryckt uppdrag att sen-

ast den 31 december 2012 ha utvärderat hur ändamålsenliga de inter-

nationella standarderna för offentlig redovisning är för medlemslän-

derna. Arbetet har sedermera utmynnat i en rapport från kommiss-

ionen till rådet och Europaparlamentet. EU:s eventuella framtida 

standarder har i det inledande arbetet benämnts European Public 

Sector Accounting Standards, EPSAS.490 Ambitionen verkar alltjämt 

vara att EPSAS ska införas på EU-nivå, vilket under alla omständig-

heter kommer att få signifikant betydelse för den kommunala redo-

visningsregleringen i Sverige.491  

Arbetet mot EPSAS har i sin tur influerats av det arbete som sker 

hos International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB. 

Det är t.ex. till detta organs standarder som EU hänvisar till i sitt ar-

bete och EU:s EPSAS är tänkt att bygga på de principer som IPSASB 

standarder ger uttryck för.492 IPSASB är det främsta internationella 

organet vars kompletterande normgivning rör den offentliga sektorns 

redovisning. Organet publicerar International Public Sector 

Accounting Standards, IPSAS. IPSASB:s arbete är inriktat mot den 

offentliga sektorns redovisning, men organet poängterar att det arbe-

tar mycket med att modifiera International Financial Reporting Stan-

dards, IFRS, för användning inom offentlig sektor.493 IPSASB är en 

del av International Federation of Accountants, IFAC, som är en glo-

bal organisation för redovisningsprofessionen.494 IPSASB har publice-

rat 38 stycken IPSAS som behandlar redovisning enligt bokförings-

mässiga grunder (accrual accounting), samt en IPSAS för kassamässig 

redovisning (Cash Basis of accounting). 

IPSASB har ingen anknytning till något organ som har befogenhet 

att utfärda bindande regler om hur redovisningen ska utföras, utan 

genomslaget för de standarder som publiceras bygger på den legitimi-

                                                

 
490

 Se kommissionens rapport, KOM (2013) 114 final, som överlämnades den 6 mars 

2013. 
491

 Se vidare www.epsas.eu.  
492

 KOM (2013) 114 final s. 8 f. 
493

 IPSASB (2014) s. 21. Jfr RiR (2013) s. 21 ff., RKR Idéskrift (2005) s. 21 ff. och Grossi & 

Tagesson (2007) s. 12. 
494

 Se vidare, www.ifac.org och www.ipsasb.org. 
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tet som organisationen har byggt upp och att enskilda länder väljer att 

självständigt anamma de standarder som IPSASB publicerar.  

I fråga om nationell nivå finns det utöver RKR inget normgivande 

organ med uttryckligt ansvar för utvecklingen av god redovisningssed 

inom den kommunala sektorn.495 Det finns dock vissa organ vars 

verksamhet ändock kan få betydelse vid bedömningen av vad som ska 

betecknas som god redovisningssed gällande en viss fråga. Två organ 

av särskild betydelse är Statistiska centralbyrån, SCB, och SKL. 

SCB, som är en förvaltningsmyndighet, har historiskt sett haft en 

roll som pådrivare av utvecklingen av den kommunala redovisningens 

innehåll.496 Enligt 7 § 1 st. 4 p. lagen (2001:99) om den officiella sta-

tistiken, LOS, är kommuner, landsting och kommunalförbund skyl-

diga att lämna uppgifter för den officiella statistiken till de statisti-

kansvariga myndigheterna. Regeringen har enligt 7 § 3 st. LOS be-

myndigats att meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet-

en och har utfärdat förordningen (2001:100) om den officiella sta-

tistiken, FOS.497 SCB är, i fråga om finanserna för den kommunala 

sektorn, statistikansvarig myndighet.498 Enligt 5 c § FOS ska kommu-

ner och landsting för den officiella statistiken lämna uppgifter om 

bl.a. preliminära och definitiva årliga bokslut; budget och plan för re-

sultat- och balansräkning enligt 5 kap. 1 och 2 §§ KRL samt kvar-

talsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och 

skulder och balansräkningsposter. 

Kraven på statistiska uppgifter från kommunalförbund är inte lika 

högt ställda, men de ska i enlighet med 5 d § FOS lämna uppgifter 

från de årliga boksluten samt kvartalsvisa uppgifter om bl.a. intäkter 

och kostnader, finansiella tillgångar och skulder samt balansräk-

ningsposter. 

SCB har även, i enlighet med 7 § 4 st. LOS och 15 § FOS, bemyndi-

gats att meddela föreskrifter om verkställighet av de ovan nämnda 

bestämmelserna i LOS och FOS. SCB har utfärdat föreskrifter om 

                                                

 
495

 Jfr om ESV:s ansvar för utvecklingen av god redovisningssed för de statliga myndig-

heterna, se avsnitt 1.4. 
496

 Avsnitt 2.2.1. 
497

 Jfr även 27 § LOS som innebär ett generellt bemyndigande för regeringen att meddela 

kompletterande föreskrifter om den officiella statistiken.  
498

 Se 2 § och Bilaga FOS. 
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uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens årliga bok-

slut.499 I två bilagor till föreskrifterna preciseras sedermera vilka upp-

gifter som ska lämnas av kommunerna respektive landstingen. 

Den uppgiftsskyldighet till SCB som föreligger för kommuner, 

landsting och kommunalförbund är således relativt omfattande. För 

att statistiken ska vara jämförbar mellan olika kommuner har det na-

turligtvis betydelse att kommunerna redovisar på i stort sett samma 

sätt. I de normalkontoplaner som SKL har publicerat för kommuner-

na respektive landstingen uppmärksammas genomgående de uppgif-

ter som även SCB efterfrågar till det nationella räkenskapssamman-

draget.500 

SKL är i sin tur en politiskt ledd arbetsgivar- och intresseorganisat-

ion för Sveriges kommuner, landsting och regioner, där det högsta 

beslutande organet är kongressen. Verksamheten sammanfattas av 

SKL självt som att den går ut på att driva medlemmarnas intressen 

och erbjuda dem stöd och service.501 För att driva medlemmarnas in-

tressen i redovisningsfrågor är, som tidigare nämnts, SKL en av med-

lemmarna i den ideella föreningen RKR. SKL har därmed en betydel-

sefull roll vid behandlingen av frågor som rör den kommunala redo-

visningen och de normer som styr densamma. Genom sin makt på 

föreningsstämman kan SKL vara med och påverka hur RKR:s arbete 

på ett övergripande plan ska bedrivas. 

SKL bedriver även ett omfattande självständigt arbete kopplat till 

frågor rörande den kommunala redovisningen. SKL har bl.a. utarbetat 

de tidigare nämnda riktlinjerna för beräkningen av pensionsskulden i 

kommuner och landsting, RIPS 07.502 Riktlinjerna har fått en explicit 

plats som en del av den kompletterande normgivningen genom en 

direkt hänvisning i en av RKR:s rekommendationer.503 Vad som är 

intressant kopplat till detta konkreta exempel är att SKL självständigt, 

innan någon rekommendation från RKR var för handen, gick ut och 
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 SCB-FS 2014:5 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kom-

munernas och landstingens årliga bokslut. 
500

 Se SKL (2012a) och SKL (2012b). 
501

 Se www.skl.se. 
502

 Avsnitt 4.6. Se även vidare i avsnitt 11.7. 
503

 Se RKR Rekommendation 17.1. Jfr RKR Yttrande (2010a). 
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rekommenderade sina medlemmar att använda sig av riktlinjerna.504 

Ett annat exempel där SKL:s bedömningar får direkt betydelse genom 

hänvisning i en rekommendation av RKR, är vid redovisningen av 

skatteintäkter. I rekommendationen uttalas att det är SKL:s decem-

berprognos på skatteavräkningen som ska användas vid beräkningen 

av årets skatteintäkter.505  

SKL utfärdar även, som nämnts, kontoplaner för kommuner re-

spektive landsting som är utformade för att användas i respektive 

kommuntyp.506 Kontoplanerna kan sedan kommunerna och lands-

tingen modifiera så att de passar den egna kommunens förutsättning-

ar.  

Kontoplanerna och det övriga material som ovan redovisats ger ex-

empel på det stöd och den service som SKL har för avsikt att förmedla 

till medlemmarna. Inget av detta material är i formell mening bin-

dande för kommunerna. I den meningen skiljer sig inte det material 

som RKR och SKL publicerar från varandra. SKL:s material måste 

dock anses ha än mer otydlig normerande effekt. I och med att RKR, i 

den normerande delen av vissa rekommendationer, hänvisar till 

SKL:s material och menar att det ska följas får dock visst material 

som SKL egenhändigt publicerar, enligt min uppfattning, betraktas 

som en del av den kompletterande normgivningen för kommunal sek-

tor. 

 

5.4 Privat sektor 

Internationellt sett får i dagsläget International Accounting Standards 

Board, IASB, anses vara det viktigaste privaträttsliga normgivande 

organet på den europeiska arenan – och även globalt – i fråga om ut-

färdandet av nya redovisningsstandarder för privat sektor.507   

IASB fick sitt nuvarande namn och organisatoriska uppbyggnad ef-

ter en stor omorganisation i slutet av 1990-talet som slutfördes genom 

en ombildning år 2001. Innan dess hette organisationen International 
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 RKR Rekommendation 17.1 s. 5. 
505

 Se RKR Rekommendation 4.2. Enligt RKR rekommendation 4.1 var det tidigare ESV:s 

prognos som skulle användas, se RKR Rekommendation 4.2 s. 3.  
506

 Se SKL (2012a) och SKL (2012b). 
507

 Nilsson (2010) s. 95.  
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Accounting Standards Committee, IASC, vilken ursprungligen bilda-

des år 1973.508 Bakom IASB står IFRS Foundation, en privat obero-

ende stiftelse som verkar för utfärdandet av globalt accepterade redo-

visningsstandarder.509 De standarder som IASB publicerar benämns 

International Financial Reporting Standards, IFRS. Tidigare be-

nämndes dessa International Accounting Standards, IAS, och flertalet 

av standarderna är fortfarande i kraft. Till standarderna utfärdas även 

tillhörande tolkningar. Tolkningarna utfärdas i en serie, International 

Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC, av IFRS In-

terpretations Committee. De benämndes tidigare Standing Interpre-

tations Committee, SIC, och även här gäller att flera av tolkningarna i 

den tidigare serien fortfarande är i kraft.510  

Från och med 1 januari 2005 ska alla svenska börsnoterade företag 

tillämpa IAS/IFRS som grund för sin koncernredovisning. EU antog 

nämligen år 2002 en förordning – den s.k. IAS-förordningen – där 

gällande IAS/IFRS antogs av unionen som en del av unionsrätten.511 

Eftersom IASB kontinuerligt arbetar med att uppdatera och förändra 

sina standarder har man på EU-nivå varit nödgad att införa möjlig-

heten att vid sådana tillfällen anpassa även EU-rätten någorlunda en-

kelt. En sådan möjlighet har genomförts på så sätt att kommissionen i 

enlighet med ett särskilt förfarande ska godkänna varje ny standard 

och varje förändring i en gällande standard innan den betraktas som 

gällande EU-rätt.512 Eftersom processen kan ta tid innebär det att det 

samtidigt kan finnas en normerande standard från IASB som inte är 

                                                

 
508

 Se vidare Nilsson (2010) s. 91 ff. och Nobes & Parker (2012) s. 85 ff. och 98 ff. 
509

 Se vidare, www.ifrs.org. 
510

 Se Nilsson (2010) s. 91 ff. och Olsson (2012) s. 95 f. 
511

 Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 10 juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Jfr SOU 2003:71, prop. 2004/05:24, 

prop. 2006/07:65 s. 83 f., Bjuvberg (SN 2004) och Nilsson (2010) s. 14 ff. Jfr även Kellgren 

(SN 2012) s. 100, som benämner den IFRS-förordningen. En förordning är på EU-nivå en 

rättsakt som är direkt tillämplig och till alla delar bindande och gällande i alla medlemslän-

der. Medlemsländerna varken får eller ska implementera en förordnings innehåll nationellt 

utan den gäller såsom den är skriven och utfärdad på EU-nivå, se art. 288 st. 2 FEUF och 

Bernitz & Kjellgren (2014) s. 55 f. 
512

 Se art. 3 och 6 i förordning 1606/2002/EG och Kommissionens förordning (EG) nr 

1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisnings-

standarder i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002. Jfr 

Olsson (2012) s. 94. 
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en del av EU-rätten, samtidigt som övriga standarder anses vara gäl-

lande EU-rätt. 

Förutom de IFRS som gäller för koncernredovisningen i börsnote-

rade företag har IASB även publicerat IFRS for SMEs.513 Standarden, 

som antogs av IASB år 2009, har beskrivits som ”en förenklad mini-

version av IFRS, som är anpassad för små och medelstora företag”.514 

IFRS och IFRS for SMEs ska ses som två separata regelverk som be-

handlar företag av olika storlek. IFRS for SMEs är inte antagen av EU 

och ska således inte betraktas som bindande här i Sverige. Även detta 

regelverk har dock fått betydelse för svenskt vidkommande i och med 

att BFN har tagit intryck av standarden vid utformandet av K3-

reglerna.515 

Globalt sett är det i dag i princip endast USA i västvärlden som inte 

fullt ut tillämpar IFRS. Den amerikanska motsvarigheten till IASB, 

Financial Accounting Standards Board, FASB, torde kunna betraktas 

som IASB:s främsta ”utmanare” på den globala arenan.516 FASB är ett 

nationellt normgivande organ men har även positionerat sig internat-

ionellt p.g.a. den amerikanska marknadens starka ställning.  

Sedan år 2002 har ett konvergensprojekt bedrivits mellan IASB och 

FASB för att harmonisera organisationernas redovisningsnormer. 

Projektet har dock mött svårigheter i och med att FASB:s normsy-

stem, som tidigare nämnts, är regelbaserat och anses än mer omfat-

tande och komplicerat än IASB:s principbaserade.517 I nuläget är sta-

tusen på detta konvergensprojekt något oklar. Det samarbetsavtal 

som slöts år 2006 gick ut år 2011 utan att förnyas.518 IFRS Foundation 

har dock bildat ett nytt organ, Accounting Standards Advisory Forum, 

ASAF, där FASB är en av tolv medlemmar.  

Även EU:s s.k. bolagsdirektiv har varit betydelsefulla för redovis-

ningsområdet. Två av dessa direktiv har haft särskild betydelse för 

                                                

 
513

 SME står för ”Small and Medium-sized Entities”.    
514

 Edenhammar, Norberg & Thorell (2013) s. 29. 
515

 Jfr Kirsch & Olsson (SN 2011) s. 102 ff.  
516

 FASB är en del av Financial Accounting Foundation, FAF, se vidare 

www.accountingfoundation.org. Även det främsta normgivande organ för offentlig sektor i 

USA, Governmental Accounting Standards Board, GASB, är en del av FAF, se 

www.gasb.org. Se även Artsberg (2005) s. 135 f. 
517

 Avsnitt 5.2. 
518

 Jfr Nobes & Parker (2012) s. 121 ff. 



 

147 

 

redovisningsområdet, nämligen det 4:e direktivet om årsbokslut – 

fortsättningsvis benämnt 4:e bolagsdirektivet – respektive det 7:e di-

rektivet som behandlar koncernredovisning – fortsättningsvis be-

nämnt 7:e bolagsdirektivet.519 Direktiven har sedermera uppdaterats 

och ändrats genom bl.a. det s.k. moderniseringsdirektivet.520  

Bolagsdirektiven ligger till stor del till grund för den svenska lag-

stiftningen ÅRL. Övrig central redovisningslagstiftning inom områ-

det, framför allt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsfö-

retag, ÅRFL, och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolag, ÅRKL, har sin huvudsakliga grund i det s.k. 

bankredovisningsdirektivet respektive försäkringsredovisningsdirek-

tivet.521  

Sedan den 26 juni 2013 föreligger ett nytt redovisningsdirektiv som 

innebär att 4:e och 7:e bolagsdirektiven upphävts.522 För Sveriges del 

kom redovisningsutredningen med förslag på hur direktivet skulle 

implementeras i svensk rätt under våren år 2014.523 Regeringen pre-

senterade sedermera en proposition och förändringarna, som framför 

allt berör ÅRL, trädde i kraft 1 januari 2016 med tillämpning på det 

räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.524  

Utöver de svenska årsredovisningslagarna ska även BFL nämnas. I 

BFL behandlas framför allt kraven på löpande bokföring. Nuvarande 

                                                

 
519

 Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av 

bolag och Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redo-

visning. Vissa av direktivens bestämmelser har även varit föremål för prövning i EU-

domstolen, se t.ex. mål C-234/94 Tomberger, mål C-275/97 DE + ES och mål C-306/99 

BIAO.   
520

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003. Se bl.a. prop. 

2003/04:157, prop. 2004/05:24 och prop. 2004/05:68 om aktualiserade lagändringar med 

anledning av direktivet. 
521

 Se Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och samman-

ställd redovisning för banker och andra finansiella institut och Rådets direktiv 91/674/EEG 

av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsfö-

retag. Jfr prop. 1995/96:10 (del II) s. 44 f., SOU 2003:71 s. 67, SOU 2014:22 s. 183 och 

Olsson (2012) s. 18 f. 
522

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbok-

slut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europapar-

lamentet och Rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av Rådets direktiv 

78/660/EEG och 83/349/EEG.  
523

 SOU 2014:22. 
524

 Prop. 2015/16:3 s. 180 f., bet. 2015/16:CU6 och rskr. 2015/16:36. 
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BFL gäller sedan år 2000.525 KRL:s bestämmelser om bokföring är 

direkt influerade av motsvarande bestämmelser i BFL.526 

Det främsta organet inom ramen för den kompletterande normgiv-

ningen för privat sektor i Sverige är BFN. BFN är en statlig myndighet 

som inrättades i samband med införandet av ÄBFL.527 FI fungerar 

som värdmyndighet för BFN.528 Myndighetens uppgift som normgi-

vande organ fastslås både i BFL och i dess instruktion. Det lagstad-

gade ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed för den privata 

sektorn framgår av 8 kap. 1 § 1 st. BFL. I instruktionen stadgas vidare 

att myndighetens uppgift är att främja utvecklingen av god redovis-

ningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.529 

Utöver hur BFN:s ställning har fastslagits i BFL och myndighetens 

instruktion kan nämnas bestämmelsen i 2 kap. 3 § 2 st. ÅRL som, på 

liknande sätt som i 1 kap. 3 § 2 st. KRL, stadgar att avvikelser från 

normgivande organs råd och rekommendationer måste följas av en 

upplysning samt motivering till varför avvikelsen har skett. BFN är ett 

av de organ som åsyftas i bestämmelsen.530  

BFN:s arbete med att utveckla god redovisningssed sker främst ge-

nom utfärdandet av allmänna råd, vilket enligt instruktionen är en 

uttrycklig skyldighet för myndigheten.531 BFN har inte tilldelats någon 

normgivningsmakt i enlighet med 8 kap. RF. 

Sedan år 2004 har BFN arbetat med att ta fram samlade regelverk 

som omfattar olika kategorier av redovisningsskyldiga. Det s.k. kate-

goriprojektet har beskrivits som ett paradigmskifte i BFN:s norme-

ringsarbete.532 Genom projektet har BFN gått från att ge ut enskilda 

råd rörande specifika redovisningsfrågor, till att publicera heltäck-

ande regelverk som ska kunna tillämpas av olika typer av association-

                                                

 
525

 Se prop. 1998/99:130, bet. 1999/00:LU2 och SFS 1999:1078. 
526

 Jfr prop. 1999/00:115 och avsnitt 3.3. 
527

 Se förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden. Jfr SOU 1973:57 s. 

45 ff., prop. 1975:104 s. 66 ff., 126 ff., 148 och 199 f. och Thorell (1984) s. 48. 
528

 Se 6 § instruktionen (2007:783). Jfr 18 § myndighetsförordningen (2007:515) och SOU 

2004:23 s. 159 ff.  
529

 Se 1 § instruktionen (2007:783).  
530

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 182. 
531

 Se 2 § i instruktionen (2007:783). 
532

 Drefeldt & Törning (2012) s. 18. 



 

149 

 

er.533 De allmänna råden är uppdelade i fyra olika kategorier som be-

nämns K1, K2, K3 respektive K4. Det finns vissa möjligheter att välja 

mellan de olika råden. Vilka valmöjligheter som föreligger beror av 

associationsform och/eller storlek på den redovisningsskyldige.534  

Det första allmänna råd som BFN gav ut inom ramen för K-

projektet var det råd som rörde redovisningen för enskilda näringsid-

kare.535 Rådet hör till kategori 1, K1. Till K1 hör även det allmänna råd 

som behandlar ideella föreningar och registrerade trossamfund.536 

K1-regelverket gäller för de associationer som ska upprätta ett förenk-

lat bokslut enligt 6 kap. 3 § 2 st. BFL.537 

I nuläget finns det två stycken allmänna råd som hör till kategori 2, 

K2. Det finns dels ett allmänt råd för mindre aktiebolag, dels det all-

männa råd som mindre ekonomiska föreningar kan välja att till-

lämpa.538 De allmänna råd som hör till K2 är regelbaserade där sista 

uttolkningen görs genom ÅRL. Tanken är att tillämpningen av dessa 

ska förenkla redovisningen för tillämparen i förhållande till IFRS, 

men även förenkla deklarationsarbetet genom att de är samordnade 

med skattereglerna. K2-reglerna har även inneburit en förenkling i 

förhållande till hur god redovisningssed tidigare såg ut för dessa före-

tag. Reglerna har beskrivits som ”en kompromiss mellan kravet på att 

ge intressenterna en god bild av företagets resultat och ställning och 

kravet på att förenkla arbetet med årsredovisningen och deklaration-

en.”539  

Det allmänna råd som hör till kategori 3, K3, är rådet som rör års-

redovisning och koncernredovisning.540 K3 är tänkt att fungera som 

huvudregelverk vid redovisning i juridisk person och dess innehåll är 

till övervägande del principbaserat.541 Det allmänna rådet ska enligt 

                                                

 
533

 Det s.k. K4-regelverket är ett undantag i detta hänseende. 
534

 Se t.ex. BFNAR 2012:4 Uttalande om byte mellan K-regelverk. 
535

 BFNAR 2006:1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. 
536

 BFNAR 2010:1 För ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar för-

enklat årsbokslut. 
537

 Se BFNAR 2006:1 p. 1.1 och BFNAR 2010:1 p. 1.1. 
538

 Se BFNAR 2008:1 Om årsredovisning i mindre aktiebolag och BFNAR 2009:1 Om års-

redovisning i mindre ekonomiska föreningar.  
539

 Edenhammar, Norberg & Thorell (2013) s. 28. 
540

 BFNAR 2012:1 Om årsredovisning och koncernredovisning.  
541

 Drefeldt & Törning (2012) s. 19. 



 

150 

 

dess punkt 1.3 tillämpas, med undantag för de s.k. IFRS-företagen, av 

alla företag som ska upprätta en årsredovisning i enlighet med 

ÅRL.542 Bolag som även omfattas av K2-regelverken kan dock välja att 

tillämpa dessa i stället för K3.543  

Regelverket som hänförs till kategori 4, K4, är inte ett självständigt 

regelverk som övriga K-regelverk.544 I stället sker en hänvisning till 

Rådet för finansiell rapporterings, RfR, rekommendationer. K4 berör 

i första hand de företag vars koncernredovisning ska redovisas i en-

lighet med IFRS enligt IAS-förordningen. Därutöver berörs de företag 

som, i enlighet med 7 kap. 33 § ÅRL, har valt att upprätta sin kon-

cernredovisning i enlighet med IAS-förordningen. 

I detta sammanhang kan även BFN:s utfärdade allmänna råd om 

bokföring nämnas. Det allmänna rådet innebär att flera tidigare sepa-

rata allmänna råd har upphävts av BFN.545 Ambitionen att publicera 

heltäckande allmänna råd gäller således även dessa frågor. 

BFN publicerar även vägledningar och uttalanden. I vägledning-

arna kommenteras de allmänna råden tillsammans med aktuella lag-

regler som råden anknyter till.546 Uttalandena är mer in casu- beto-

nade och behandlar begränsade frågeställningar. Även om BFN:s ut-

talanden just rubriceras som uttalanden är dock de flesta samtidigt 

formellt sett publicerade som allmänna råd.547 

BFN fungerar också som ett utpräglat expertorgan när myndighet-

en uttalar sin uppfattning om innehållet i god redovisningssed till för-

valtningsdomstolarna. BFN:s yttrande brukar få stor – ofta avgörande 

– betydelse för utgången i det aktuella målet. BFN kan i och med 

detta sägas ha dubbla roller, dels som normgivande organ genom 

publicerandet av allmänna råd, dels som expertorgan i enskilda redo-

                                                

 
542

 Jfr 6 kap. 1 § ÅRL. 
543

 Se BFNAR 2012:4. Att byta mellan K2 och K3 innebär enligt BFN ett byte av redovis-

ningsprincip. 
544

 Se BFNAR 2012:3 Om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rap-

portering. 
545

 Se BFNAR 2013:2 Om bokföring respektive BFNAR 2013:5 Om upphävande av vissa 

allmänna råd, uttalanden och rekommendationer på bokföringsområdet.  
546

 Olsson (2012) s. 85 f. Jfr t.ex. BFN Vägledning (2014). 
547

 Se bl.a. BFNAR 2012:4 och BFNAR 2007:4 Uttalande om definitioner och begrepp. 
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visningsfrågor genom yttranden till förvaltningsdomstolarna i en-

skilda fall.548  

Utöver BFN är det ovan nämnda RfR en viktig aktör inom den pri-

vata sektorn. Huvudman för RfR är den privaträttsliga Föreningen för 

god sed på värdepappersmarknaden. RfR är ett organ som ersatte Re-

dovisningsrådet, RR, år 2007.549 RR bildades ursprungligen som en 

stiftelse av staten, genom BFN, Föreningen Auktoriserade Revisorer, 

FAR och Sveriges Industriförbund för att utveckla den komplette-

rande normgivningen för publika företag.550 Sedermera övergick 

verksamheten till att bedrivas som en ideell förening under namnet 

RfR. Statens inflytande minskade när RR ersattes av RfR i och med 

att BFN inte gick in som medlem i den nybildade föreningen.551  

RfR:s kompletterande normgivning är fortfarande inriktad mot re-

dovisningen i noterade bolag. Inriktningen skiljer därmed RfR från 

BFN eftersom BFN:s kompletterande normgivning i huvudsak är av-

sedd för icke-publika bolag.552 RfR arbetar kontinuerligt med att an-

passa nationella rekommendationer till internationell praxis och 

normgivning och har således en tydlig internationell koppling.553 RfR 

publicerar dels rekommendationer (RFR), dels uttalanden (UFR).  

I dagsläget har RfR publicerat två rekommendationer; RFR 1 om 

kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 om re-

dovisning för juridiska personer.554 Därutöver har organet publicerat 

ett antal uttalanden.  

Avslutningsvis ska i detta avsnitt även Finansinspektionens, FI, 

verksamhet nämnas. FI har, i enlighet med 8 kap. 1 § 1 st. BFL, utsetts 

till ansvarigt organ när det gäller utvecklandet av god redovisningssed 

rörande ÅRFL, ÅRKL och lag (2007:528) om värdepappersmark-

                                                

 
548

 Jfr Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 157. 
549

 Se prop. 1998/99:130 s. 188 och Olsson (2012) s. 88 f. 
550

 Se prop. 1988/89:150, bilaga 3, s. 4 ff. Jfr FAR:s egen verksamhet inom redovisnings-

området, www.far.se. I dagsläget påverkar FAR genom bl.a. medlemskap i Föreningen för 

god sed på värdepappersmarknaden och med representanter i BFN. 
551

 Prop. 1998/99:130 s. 181. 
552

 Se vidare RfR:s hemsida, www.radetforfinansiellrapportering.se. 
553

 Nilsson (2010) s. 73 f.  
554

 I enlighet med RFR 2 ska t.ex. som huvudregel IASB:s standarder tillämpas både i kon-

cernredovisningen och i moderföretagets redovisning.   
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naden, VPML.555 FI har även delegerats normgivningsmakt enligt 8 

kap. 1 § 2 st. BFL med vidare hänvisning till 1 kap. 4 § ÅRFL, 1 kap. 5 

§ ÅRKL och 23 kap. 15 § 3 p. VPML. FI:s rätt att utfärda bindande fö-

reskrifter kan jämföras med BFN:s mandat som endast omfattar ut-

färdandet av allmänna råd. Föreskrifterna ges ut i FI:s författnings-

samling, FFFS.556 

 

5.5 Sammanfattande utvärdering 

Undersökningen av aktörer och normer i detta kapitel visar att det är 

fråga om en mängd olika typer av normer från mer eller mindre – ur 

ett rättsligt perspektiv – erkända aktörer. Det är således inte möjligt 

att dra generella slutsatser om varken aktörernas eller de publicerade 

normernas rättsliga ställning ur ett svenskt perspektiv. En sådan be-

dömning kan i stället i första hand göras endast efter en utvärdering 

av den enskilda aktören och dess verksamhet, samt de mekanismer 

som är tänkta att säkerställa den aktuella aktörens inflytande. Den 

övergripande tendensen inom det redovisningsrättsliga området är 

dock att normeringen som sådan alltmer internationaliseras. Bedöm-

ningen av vad som ska betecknas som god redovisningssed i Sverige 

har därmed förändrats i och med att de internationella aktörernas 

normer har fått ökad – och ibland avgörande – betydelse även i ett 

svenskt nationellt perspektiv.557 

För den privata sektorn har detta varit en trend som har samband 

med den allt mer globaliserade ekonomin. Med den lösning som har 

realiserats genom IAS-förordningen har t.ex. rekommendationer från 

ett privaträttsligt organ fått en ställning som bindande och direkt till-

lämplig EU-rätt genom antagande av kommissionen. Lösningen leder 

alltså till att normerna från det privaträttsliga organet IASB integreras 

med EU-rätten och därmed även måste följas här i Sverige. Normerna 

från IASB tar dock endast sikte på koncernredovisning i börsnoterade 

företag och har således ingen bindande verkan i förhållande till ex-
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 Se även förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. 
556

 Se t.ex. FFFS 2014:14 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- 

och årsbokslutsuppgifter och FFFS 2016:14 Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet 

för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik. 
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 Jfr Bjuvberg (2006) s. 155 ff. och 395.  
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empelvis de krav som ställs på sammanställd redovisning för kom-

muner här i Sverige.  

Det nya redovisningsdirektiv som EU nu har utfärdat innebär i sin 

tur att vår svenska lagstiftning, BFL och framför allt ÅRL, måste an-

passas till de nya kraven. En sådan förändring påverkar även t.ex. 

BFN:s verksamhet som måste anpassa K-regelverken i anslutning till 

detta.558 Varken redovisningsdirektivet, den svenska lagstiftningen 

eller BFN:s kompletterande normgivning påverkar dock direkt hur 

innehållet i regleringen för den kommunala sektorn i Sverige ska se 

ut. Indirekt kan dock regelverken för den privata sektorn få betydelse 

eftersom de influerar hur regleringen för kommunal sektor ska se 

ut.559 

IPSAS har i dagsläget ingen särskild auktoritet ur svensk synvinkel. 

Någon sådan formell koppling till EU som IAS/IFRS-standarderna 

har föreligger exempelvis inte. IPSAS torde därmed ha en svag ställ-

ning här i Sverige vid utrönandet av vad som ska betecknas som god 

redovisningssed. Eftersom RKR som nationellt normgivande organ 

uttalar att det tar intryck av de standarder som IPSASB publicerar kan 

dock även dessa få indirekt betydelse för innehållet i den komplette-

rande normgivning som RKR publicerar.560  

I fråga om internationella organs betydelse för RKR:s arbete kan 

nämnas den idéskrift av RKR som publicerades år 2005 där det dis-

kuteras vilken betydelse sådana organs kompletterande normgivning 

generellt kan tänkas ha för den kompletterande normgivningen för 

den kommunala sektorn här i Sverige.561 Utöver en generell diskuss-

ion går författaren även igenom de standarder som IPSASB publicerat 

(fram till och med år 2005) och kommenterar och jämför vilken bety-

delse dessa har för svenska förhållanden. Författarens slutsatser år 

2005 är försiktiga, vilket dock enligt min uppfattning är förståeligt 

eftersom skriften producerades under en period då redovisningsnor-

meringen undergick stora förändringar. IFRS skulle t.ex. tillämpas 
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 Jfr SOU 2014:22 s. 193 f. 
559

 Se t.ex. SOU 2016:24. 
560

 Se för ett konkret exempel, RKR Yttrande (2012a). 
561

 RKR Idéskrift (2005). Jfr RiR (2013). 
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inom EU från och med 1 januari 2005 och BFN:s K-projekt hade pre-

cis inletts.562   

De övergripande slutsatserna i idéskriften var att det då inte gick 

att ta långsiktig ställning i fråga om den kompletterande normgiv-

ningen från internationella organ och deras betydelse. Samtidigt kon-

staterades att det skulle kunna leda till svårigheter att i framtiden 

endast utge rekommendationer som hänvisade till annan komplette-

rande normgivning. Författaren kom sammanfattningsvis fram till att 

om RKR:s framtida verksamhet skulle riktas in på att ta fram heltäck-

ande egna rekommendationer för den svenska kommunssektorn, så 

skulle den kompletterande normgivningen från bl.a. IPSASB kunna 

fungera bra som förebild.563 

Utifrån EU:s ambitioner att harmonisera redovisningen även för 

den offentliga sektorn, genom EPSAS, kommer den internationella 

utvecklingen kunna få en direkt och påtaglig betydelse i framtiden. 

Beaktat kommissionens rapport verkar det inte bli aktuellt med 

samma lösning som gäller för IASB:s standarder, genom att EU antar 

IPSASB:s motsvarande standarder vilka skulle gälla som direkt till-

lämplig EU-rätt här i Sverige. I stället synes en eventuell harmonise-

ring aktualiseras genom att EU självständigt utarbetar standarder. 

Om standarderna ges status som bindande EU-rätt genom att utfärda 

t.ex. ett direktiv skapas dock samma bundenhet, även om kraven då 

skulle behöva implementeras i medlemsstaternas rättssystem. En 

klart intressant utveckling att följa på EU-nivå således.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagstiftningen och den 

kompletterande normgivning som är avsedd att normera den offent-

liga sektorn ständigt utvecklas. Utvecklingen synes även gå mot ökad 

normering av den offentliga sektorns redovisning. Den ekonomiska 

krisen i slutet av 2000-talet verkar vara en bidragande orsak till den 

aktuella utvecklingen. I nuläget sker utvecklingen av redovisnings-

normer för offentlig sektor på internationell nivå främst genom det 

fristående organet IPSASB, men EU har inlett ett arbete som kan ut-

mynna i harmoniserade redovisningsregler för den offentliga sektorn 

                                                

 
562

 Vad som också kan noteras är att alla RKR:s 20 st. rekommendationer har publicerats, 

alternativt uppdaterats, efter år 2005. Att redovisningsområdet är i ständig förändring – 

även gällande den kommunala redovisningen – kan således klart konstateras.   
563

 RKR Idéskrift (2005) s. 63. 



 

155 

 

på EU-nivå. Ett sådant regelverk kommer naturligtvis påverka den 

kommunala redovisningsregleringen här i Sverige. 
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6 God redovisningssed 

6.1 Inledning 

I 1 kap. 3 § 1 st. KRL stadgas att den kommunala redovisningen (inkl. 

bokföringen) ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed. I detta kapitel undersöks hur den rättsliga standar-

den god redovisningssed ska förstås i en kommunal kontext.  

Inledningsvis diskuteras hur terminologin och hänvisningen till 

god redovisningssed inom det redovisningsrättsliga området har ut-

vecklats fram till i dag. Därefter undersöks hur den rättsliga standar-

den god redovisningssed ska förstås generellt – alltså vad som är in-

nebörden av att benämna en viss redovisning såsom upprättad i en-

lighet med god redovisningssed.  

I detta kapitel undersöks vidare huruvida det i dag går att identifi-

era en specifik god kommunal redovisningssed som särskiljer sig från 

den som gäller för privat respektive statlig sektor.   

En särskild fråga som behandlas i detta kapitel är även det princi-

piella förhållandet mellan lagstiftningen, den kompletterande norm-

givningen och praxis inom det kommunala redovisningsrättsliga om-

rådet. 

I ett eget avsnitt behandlas 1 kap. 3 § 2 st. KRL där den s.k. upplys-

ningsregeln om upplysnings- och motiveringsskyldighet finns inta-

gen. 

 

6.2 Bakgrund 

Hänvisningen till god redovisningssed för det kommunala redovis-

ningsområdet infördes i författningsform för första gången i 1991 års 

KL.564 Användningen av termen god redovisningssed som en beteck-

ning på den rättsliga standarden inom redovisningsområdet går dock 

längre tillbaka än så. Bakgrunden till användningen av termen god 

redovisningssed får sökas i redovisningsregleringen för den privata 

sektorn. 
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 Avsnitt 2.2.5 och prop. 1990/91:117 s. 122 f. 
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I slutet av 1920-talet infördes i 1929 års BFL (1929:117) termen 

allmänna bokföringsgrunder och god köpmannased. Termen som 

infördes i 1929 års BFL är motsvarande benämning för den rättsliga 

standard som vi i dag benämner god redovisningssed.565 Den specifika 

termen god redovisningssed infördes dock först genom införandet av 

ÄBFL.566  

En liknande term som den i 1929 års BFL fanns även intagen i 1928 

års kommunalskattelag (1928:370). I lagen hänvisades till allmänt 

vedertagen köpmannased.  Termen ändrades år 1981 till vedertagen 

redovisningssed innan den ändrades igen år 1984 till god redovis-

ningssed för att överensstämma med terminologin i ÄBFL. Det har 

diskuterats huruvida bristen på terminologisk överensstämmelse re-

dan år 1981 möjligen kan ha berott på ett förbiseende under lagstift-

ningsarbetet.567 Terminologin har i skattelagstiftningen varit oföränd-

rad sedan år 1984 och i dag återfinns den skatterättsliga hänvisningen 

till god redovisningssed i bl.a. 14 kap. 2 § inkomstskattelagen 

(1999:1229), IL. Nilsson menar att begreppet god redovisningssed i 

dag torde ha samma innebörd i skattelagstiftningen och i redovis-

ningslagstiftningen.568 

I samband med Sveriges EU-inträde år 1995 aktualiserades ett om-

fattande arbete för att anpassa svensk rätt till bestämmelserna på EU-

nivå, så också i fråga om det redovisningsrättsliga området. Genom 

införandet av ÅRL anpassades svensk rätt till framför allt två av de 

EU-rättsliga bolagsdirektiven.569 Bestämmelser om årsredovisning 

hade tidigare framför allt varit intagna i 11 kap. ÄABL. I ÅRL, som 

trädde i kraft år 1996, hänvisas till god redovisningssed i 2 kap. 2 § 

ÅRL. I bestämmelsen stadgas att årsredovisningen ska upprättas på 

ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.570  
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 Thorell (2008) s. 58 ff. Jfr Thorell (1984) s. 32.  
566

 Se prop. 1975:104 s. 3, 148 och 205. Jfr SOU 1973:57 s. 94 och SOU 1967:49 s. 8 och 

40 ff. Termen god redovisningssed användes även vid införandet av 1975 års aktiebolags-

lag (1975:1385), ÄABL, se prop. 1975:103 s. 163 f., 258, 274 ff. och 440.  
567

 Nilsson (2011) s. 115 f. och Thorell (1984) s. 177. Jfr prop. 1978/79:210 s. 50 och 106 

samt prop. 1980/81:68 s. 71 och 220. 
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 Nilsson (2011) s. 116 med vidare hänvisningar. 
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 Avsnitt 5.4. 
570

 Se även 7 kap. 6 § ÅRL, 2 kap. 2 § ÅRFL och 2 kap. 2 § ÅRKL. 
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I den utredning som föregick propositionen om ÅRL, föreslogs 

dock inget införande av begreppet god redovisningssed i den nya la-

gen. I stället fokuserades på införandet av principen om rättvisande 

bild som uttryckligen stadgades i det 4:e bolagsdirektivet.571 I propo-

sitionen föreslogs dock att god redovisningssed ändock skulle införas 

tillsammans med en bestämmelse om rättvisande bild. Regeringen 

anförde att det förelåg så betydelsefulla skillnader mellan begreppen 

att det var motiverat att även införa en bestämmelse om god redovis-

ningssed parallellt med en bestämmelse om rättvisande bild.572 Be-

stämmelsen om rättvisande bild återfinns i 2 kap. 3 § ÅRL. 

Motiven som anfördes för denna ordning var flera. Bl.a. anfördes 

att principen om rättvisande bild ansågs mer ha sin tyngdpunkt i det 

enskilda fallet; att det förelåg en osäkerhet i innebörden av begreppet 

rättvisande bild; att bibehållandet av begreppet god redovisningssed 

skulle skapa bättre förutsättningar för att upprätthålla kopplingen 

mellan lagstiftningen, den kompletterande normgivningen samt re-

dovisningspraxis; samt att hänvisningen till god redovisningssed 

skulle skapa bättre förutsättningar för att bibehålla en nationell stan-

dard i de frågor som inte omfattades av redovisningsdirektivet.573 

Vid införandet av nuvarande BFL synes i princip god redovisnings-

sed förutsatts som en del av lagens ramlagskaraktär.574 Någon särskild 

diskussion om huruvida terminologin var ändamålsenlig eller lik-

nande fördes inte. Hänvisningen till god redovisningssed återfinns i 

dag i 4 kap. 2 § BFL.  

I arbetet med utformandet av 1991 års KL diskuterades god redo-

visningssed och dess eventuella plats i den reviderade KL. Innan dess 

hade, som nämnts, ingen hänvisning till god redovisningssed funnits i 

kommunallagstiftningen. Kommunallagsgruppen ansåg i ett delbe-

tänkande att det var så självklart att kommuner skulle redovisa i en-

lighet med god redovisningssed att en särskild bestämmelse om detta 

i själva lagen inte behövdes.575  
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 SOU 1994:17 (del I) s. 31 och 283 f. Se även vidare avsnitt 6.6. 
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 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 11. 
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 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 11 f. 
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 Prop. 1998/99:130 s. 203 f. och 389. Jfr SOU 1996:157 s. 360 ff. och 461. 
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 Ds C 1987:5 s. 90. 
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I den utredning, av kommunallagskommittén, som senare konkret 

skulle ligga till grund för propositionen till 1991 års KL utvecklades 

diskussionen om huruvida en hänvisning till god redovisningssed 

kunde motiveras även för den kommunala sektorn. Kommittén me-

nade att även om utgångspunkten att god redovisningssed ska vara 

styrande torde vara självklar inom det kommunala redovisningsom-

rådet, borde en bestämmelse gällande detta införas i den nya lagen. 

Kommittén noterade vidare att uttalanden från det privata området 

även fortsättningsvis skulle ha betydelse för det kommunala området, 

men poängterade samtidigt att dessa principer och innehållet i god 

redovisningssed för det privata området inte fullt ut kunde överföras 

till det kommunala området. Med detta som utgångspunkt föreslog 

kommittén att kravet i nya KL skulle uttryckas som ett krav på god 

kommunal redovisningssed.576 Referensgruppen i redovisningsfrå-

gors uttalanden skulle enligt kommittén även fortsättningsvis ha stor 

betydelse för utvecklingen av god redovisningssed för den kommu-

nala sektorn.577  

I propositionen till KL återkom frågan om god redovisningssed och 

dess plats och utformning i den nya lagstiftningen. I propositionen 

framhölls vikten av frihet för kommunerna att själva utforma sin re-

dovisning, men att detta självklart inte fick gå utöver vad som ansågs 

vara god redovisningssed. Även regeringen ansåg att en bestämmelse 

som hänvisade till god redovisningssed var motiverad. Regeringen 

framhöll vidare att innehållet i god redovisningssed även fortsätt-

ningsvis skulle påverkas och bestämmas av aktörer både från det pri-

vata och kommunala området.578 När det gällde den precisering av 

begreppet som kommunallagskommittén hade föreslagit, att redovis-

ningen inom kommunal sektor skulle utföras i enlighet med god 

kommunal redovisningssed, var dock regeringen av en annan åsikt. 

Regeringen framhöll följande: 
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 SOU 1990:24 s. 35, 145 f. och 207 f. 
577

 SOU 1990:24 s. 146. Jfr avsnitt 2.2.4. 
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 Prop. 1990/91:117 s. 122. 
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”Efter vad vi har erfarit är […] avvikelserna inte av den beskaffenheten att ut-

trycket god redovisningssed inte bör kunna användas även i kommunala sam-

manhang. God redovisningssed är för övrigt inte något en gång för alla fastsla-

get begrepp. Det förändras över tiden och behöver inte ha samma innebörd i 

alla situationer. Vi har därför inte tagit med ordet kommunal i vårt förslag.”579 

 

Regeringen föreslog alltså ett införande av en bestämmelse om god 

redovisningssed men ville samtidigt utmönstra beteckningen kom-

munal ur det förslag som kommunallagskommittén hade lagt fram. 

Riksdagen beslutade sedan i enlighet med propositionen och när 1991 

års KL trädde i kraft stadgades i 8 kap. 18 § att årsredovisningen 

skulle upprättas med iakttagande av god redovisningssed.  

Vid införandet av KRL återkom diskussionen om god redovisnings-

sed. I förarbetena diskuterades huruvida det behövdes ett poängte-

rande i förhållande till den kommunala särarten. I departementspro-

memorian diskuterades detta, men arbetsgruppen ansåg inte att ter-

minologin behövde ändras. De skillnader som föreligger mellan 

kommunal sektor och privat sektor poängterades dock och i prome-

morian diskuterades hur detta påverkar innehållet i god redovisnings-

sed för den kommunala sektorn.580 I propositionen till KRL anlades 

ett liknande synsätt. Med hänvisning till tidigare förarbetsuttalanden, 

kopplade till införandet av KL, ansåg regeringen att termen god redo-

visningssed även kunde användas i KRL. Det framhölls dock att den 

kommunala särarten skulle kunna innebära att innebörden av god 

redovisningssed inom det privata området gällande en viss fråga inte 

kunde överföras till aktuella kommunala förhållanden.581 

 

6.3 Hur god redovisningssed bestäms 

Det finns ingen fastslagen definition av begreppet god redovisnings-

sed. Innebörden av god redovisningssed utvecklas snarare över tid 

och det material som används vid bedömningen av vad som ska be-

tecknas som god redovisningssed i olika frågor varierar beroende på 

om och hur frågan har reglerats. Att som finansutskottet, i betänkan-
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 Prop. 1990/91:117 s. 122 f. 
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 Ds 1996:30 s. 53 ff. Se även avsnitt 2.4. 
581

 Prop. 1996/97:52 s. 26, 42 f. och 45. 
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det om förslaget till KRL, anföra att ”[g]od redovisningssed definieras 

i 1 kap. 3 § förslag till redovisningslag”, är således felaktigt.582 Någon 

definition eller konkret ledning om vilka källor som ska användas vid 

bestämmandet av vad som är god redovisningssed i ett visst fall ges 

inte i lagen. 

I förarbetena till ÄBFL beskrevs god redovisningssed som en ”fak-

tiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 

bokföringsskyldiga”, där innehållet ibland skulle ”behöva bestämmas 

branschvis”.583 Praxis – den egentliga seden – hade vid denna tid stor 

betydelse, bl.a. i och med att aktiv normering av bestämda organ var 

sällsynt. Som tidigare nämnts bildades myndigheten BFN i samband 

med ÄBFL:s införande.584 Förarbetsuttalandet till ÄBFL synes 

stämma relativt väl in på beskrivningen av en sådan ”yrkesetisk eller 

moralisk nivå” som anses vara karaktäristiskt för en rättslig stan-

dard.585 Innebörden i en redovisningsrättslig kontext är att det skulle 

vara redovisarna själva som i förlängningen bestämmer innehållet i 

god redovisningssed genom den redovisningspraxis som utvecklas 

inom en viss bransch. En sådan tolkning ligger även i linje med be-

greppets språkliga utformning, som beskriver en redovisningssed. 

Redovisningsregleringen har dock utvecklats sedan ÄBFL trädde i 

kraft år 1976. 

I förarbetena till ÅRL beskrevs god redovisningssed som ”en all-

män rättslig standard grundad framför allt på – utöver lag – före-

kommande praxis och rekommendationer”.586 En liknande utgångs-

punkt kom till uttryck i propositionen till KRL. I propositionen till 

KRL anfördes att det inte är meningen att lagstiftningen ska innehålla 

en definition av god redovisningssed. Innebörden av god redovis-

ningssed ansågs dock i huvudsak innebära ”att kommuner, landsting 

och kommunalförbund har att iaktta – utöver lagens bestämmelser 

förekommande allmänt accepterade normer för kommunal bokföring 
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 Se bet. 1996/97:FiU15 s. 16. 
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 Prop. 1975:104 s. 148. Jfr prop. 1998/99:130 s. 185. Se även Thorell (1984) s. 32 f. 
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 Avsnitt 5.4. 
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 Olsson (2010) s. 16. Jfr Påhlsson (1995) s. 146, Strömholm (1996) s. 252 och Norberg 

(1991) s. 128 f. 
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 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 11. 



 

163 

 

och redovisning.”587 I propositionen hänvisades också specifikt till 

förarbetena till ÅRL.588 

Utifrån ovan citerade förarbetsuttalanden kan det därmed konsta-

teras att det inte är möjligt att fastslå vad som är god redovisningssed 

genom att endast studera 1 kap. 3 § 1 st. KRL eller förarbetena till be-

stämmelsen.589 Det är inte heller – i en majoritet av fallen – möjligt 

att genom en systematisk tolkning av KRL:s övriga bestämmelser, 

med tillhörande förarbeten, sluta sig till en viss lösning gällande en 

bestämd redovisningsfråga. Hänvisningen till god redovisningssed 

återkommer nämligen även i vissa av lagens övriga paragrafer samt i 

lagens förarbeten. Hänvisningen till god redovisningssed genomsyrar 

således hela lagstiftningen. Till detta följer att bestämmelserna i KRL i 

allmänhet är ofullständigt utformade, just på grund av hänvisningen 

till god redovisningssed. 

Ingen ledning ges heller vid en undersökning av domstolspraxis i 

och med att det är ytterst sällsynt att kommunala redovisningsfrågor 

behandlas i domstol och när de väl gör det är det oftast vid s.k. laglig-

hetsprövningar enligt KL med de begränsningar som följer därav.590 

Oavsett vilken tolkningsmetod som används kommer det således att 

vara svårt att bedöma vad som ska betecknas som god redovisnings-

sed genom att endast beakta de traditionella rättskällorna. De tradit-

ionella rättskällorna räcker i majoriteten av fallen inte till, och är inte 

heller tänkta att räcka till, vid en sådan bedömning. Systematiken är 

således eftersträvad. Genom hänvisningen till god redovisningssed är 

det i stället tänkt att den kompletterande normgivningen och redovis-

ningspraxis ska få betydelse vid bedömningar av vad som ska beteck-

nas som god redovisningssed i ett visst fall.  

Under arbetet med dagens BFL diskuterades hur god redovisnings-

sed skulle förstås relativt utförligt. Eftersom innebörden av god redo-

visningssed är likartad mellan sektorerna är den diskussion som för-

des i förarbetena till BFL, enligt min uppfattning, även relevant för 

den kommunala sektorn. I propositionen till BFL uttalades att god 

redovisningssed innefattar ”de normer som grundas på – utöver lag 
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 Prop. 1996/97:52 s. 45 och 68 (citat). 
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 Se prop. 1996/97:52 s. 45. 
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 Jfr Thorell (2008) s. 76. 
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 Avsnitt 3.6. Se även vidare i avsnitt 7.3.2. 
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och föreskrifter – redovisningspraxis och rekommendationer och ut-

talanden från vissa myndigheter och organisationer”.591 Beskrivning-

en överensstämmer till synes i allt väsentligt med förarbetsuttalan-

dena till ÅRL och KRL. 

Av motivtexten till BFL i övrigt framgår dock vissa i sammanhanget 

viktiga modifikationer framför allt i förhållande till uttalandet i pro-

positionen till ÄBFL. I propositionen till BFL uttalas att innehållet i 

god redovisningssed främst ska bestämmas genom traditionell lag-

tolkning. Tolkningen ska därmed i första hand ske utifrån reglernas 

ordalydelse, i ljuset av deras syften och de principer som ligger till 

grund för de aktuella bestämmelserna. Om inte en traditionell lag-

tolkning ger ett konkret svar på den aktuella frågan får enligt motiven 

en utfyllande tolkning göras. Vid en sådan utfyllande tolkning får in-

nehållet i praxis och den kompletterande normgivningen betydelse 

vid bedömningen av vad som ska betecknas som god redovisningssed 

i ett visst fall.592 Beskrivningen ovan synes också stämma överens med 

den uppfattning som Thorell redan år 1984 gav uttryck för, nämligen 

att god redovisningssed rent definitionsmässigt bör ses som resultatet 

av en tolkning av bestämmelserna i redovisningslagstiftningen.593 

I propositionen hävdas som sagt samtidigt praxis fortsatta bety-

delse och framför allt den kompletterande normgivningens betydelse 

som ska vara ”mycket stor” vid bedömningen av vad som ska anses 

vara god redovisningssed.594 Vad som dock poängteras är att den 

kompletterande normgivningen inte per definition kan fungera som 

bestämmande för vad som är god redovisningssed, i och med att detta 

i praktiken skulle innebära att de normgivande organen fick en egen 

föreskriftsrätt.595 

Det ovan citerade motivuttalandet är från slutet av 1990-talet. Un-

der 2000-talet har regleringen av redovisningsområdet utvecklats yt-

terligare. Den kompletterande normgivningens form och omfattning 

har förändrats och utvecklats avsevärt. Dess rättsliga ställning synes 

ha stärkts ytterligare sedan ÅRL och BFL:s infördes under senare de-
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 Prop. 1998/99:130 s. 180.  
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 Prop. 1998/99:130 s. 185 f. 
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 Thorell (1984) s. 33. Jfr prop. 1998/99:130 s. 187 och Norberg (1991) s. 131.  
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 Prop. 1998/99:130 s. 187 f. 
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len av 1990-talet. I den proposition som föregick den senaste föränd-

ringen av ÅRL med anledning av det nya redovisningsdirektivet utta-

lades t.ex. att ”[ä]ven om uttalanden från normgivande organ inte ut-

gör bindande föreskrifter i regeringsformens mening, har det sedan 

länge ansetts naturligt att tillmäta dem mycket stor betydelse när man 

tar ställning till vad som utgör god redovisningssed.”596 

Slutsatsen av detta är att motivuttalandet till ÄBFL i takt med ut-

vecklingen mot skrivna regelverk numera knappast torde motsvara en 

representativ beskrivning av hur god redovisningssed ska förstås.597 

Både lagstiftningens materiella regler och den kompletterande norm-

givningen har kvantitativt ökat, vilket innebär att sådan traditionell 

lagtolkning som framhålls i propositionen till BFL i dag torde använ-

das i större utsträckning. Genom K-projektet har BFN skapat kom-

pletta regelverk och processen som föregår beslutet att anta ett nytt 

allmänt råd liknar i flera fall den traditionella lagstiftningsprocess-

en.598 Flera av BFN:s allmänna råd, samt förändringar i dessa, har 

t.ex. remissbehandlats.599 De allmänna råden uppvisar även i formellt 

hänseende, vad gäller struktur och utformning, stora likheter med de 

lagregler som de är tänkta att komplettera.600  

Om förhållandena i mitten av 1970-talet således i realiteten innebar 

att god redovisningssed faktiskt bestämdes genom en identifierad sed 

hos aktörerna inom en viss bransch, är utgångspunkten i dagsläget 

annorlunda. Skrivna regelverk, i form av lagstiftning, allmänna råd 

och rekommendationer är det som i dag bildar utgångspunkten vid 

bedömningen av vad som ska betecknas som god redovisningssed, 

medan redovisningspraxis ute i företag och kommuner fungerar som 

kompletterande och underordnad källa vid bestämmandet av innehål-

let i den goda seden.601 Thorell har kärnfullt sammanfattat utveckl-

ingen som att bestämmandet av god redovisningssed har ”gått från att 
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 Prop. 2015/16:3 s. 127. Jfr SOU 2014:22 s. 179. 
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 Jfr Olsson (2010) s. 23 ff. 
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 Jfr avsnitt 5.4. 
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 Se t.ex. BFN Remiss (2010) och BFN Remiss (2012). 
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 Påhlsson i SOU 2008:80 (del II) s. 629 f. 
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 Olsson (2010) s. 24 f. och 187. Jfr Bjuvberg (2006) s. 118 f. och 156 f. samt Kellgren & 

Bjuvberg (2014) s. 41 ff. Jfr även Lundqvist (2014) s. 266 ff. 
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kodifiera en sedvana till att sätta en standard.”602 Jag håller med Tho-

rell och anser för egen del att det i dag torde stå klart att god redovis-

ningssed inte kan ses som synonymt med svensk redovisningspraxis. 

Det kan således med rätta, som t.ex. Påhlsson framhåller, ifrågasät-

tas huruvida det regelverk som i dag föreligger överhuvudtaget kan 

anses innefatta någon form av sed. Att det skulle vara fråga om en 

”sed” i begreppets rätta bemärkelse är tveksamt. Enligt Påhlsson är 

”[b]eteckningen sed, eller sedvänja, … knappast en korrekt beteckning 

på vad som i själva verket utgör en systematisk regelproduktion av ett 

slag som uppvisar den juridiska teknikens alla kännetecken. I stället 

framstår föreställningen om god redovisningssed i egenskap av till-

lämpad praxis som ideologiskt betingad.”603 

Jag håller med Påhlsson i hans slutsatser. Utifrån hur den komplet-

terande normgivningen produceras och publiceras synes beteckning-

en sed vara missvisande. Slutsatsen har enligt min uppfattning bäring 

även i fråga om det kommunala redovisningsrättsliga området. Att det 

fortfarande kan föreligga ett visst utrymme för en sed i egentlig me-

ning utöver vad lagstiftningen och den kompletterande normgivning-

en explicit påkallar, förändrar enligt min mening inte denna slutsats. 

Inte heller det faktum att rekommendationerna i sig kan visa sig in-

nebära en kodifiering av en faktiskt förekommande redovisnings-

praxis, förändrar enligt min mening utgångspunkten att det är i de 

skrivna regelverken som svaret på vad som ska betecknas som god 

redovisningssed gällande en viss fråga i första hand återfinns.  

Med detta sagt kan det noteras att god redovisningssed även kan 

omfatta andra redovisningslösningar än de som uttryckligen framgår 

av det skrivna regelverket. Att redovisa i enlighet med lagstiftningen 

är dock god redovisningssed och en redovisning i enlighet med den 

kompletterande normgivningen presumeras ge uttryck för god redo-

visningssed.604 
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 Thorell (2008) s. 66 (citat) och 119. Jfr Thorell (1984) s. 52 f. och SOU 2008:80 (del I) s. 

175. 
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 SOU 2008:80 (del II) s. 629. Jfr Thorell (2008) s. 119 f. och Lundqvist (2014) s. 266 ff. 
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 Se vidare avsnitt 7.3 om den kompletterande normgivningens rättsliga ställning. 
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6.4 God redovisningssed inom olika sek-

torer 

En särskild fråga är huruvida det är möjligt att identifiera en för alla 

gällande god redovisningssed eller om det går att identifiera flera lika-

ledes gällande goda redovisningsseder med mer eller mindre sam-

stämmigt innehåll. Det går i detta avseende att skilja på frågan 

huruvida det går att identifiera olika ”seder” vid en jämförelse mellan 

privat sektor och offentlig sektor respektive inom de olika sektorerna 

(1), och frågan huruvida olika redovisningslösningar av en viss fråga 

samtidigt kan anses vara förenliga med god redovisningssed även för 

redovisningssubjekt som liknar varandra och som förväntas tillämpa 

samma regelverk (2). 

Att god redovisningssed, såsom den kommer till uttryck i lagstift-

ningen och den kompletterande normgivningen, kan skilja sig åt mel-

lan privat och offentlig sektor råder det inte några tvivel om.605 

Det är även möjligt att identifiera olika ”seder” inom de olika hu-

vudsektorerna. Olsson konstaterar t.ex. gällande aktiebolag att det 

”numera knappast finns någon enhetlig god redovisningssed”.606 Det 

är således inte möjligt att förutsätta att t.ex. olika aktiebolag lyder un-

der samma regelverk utan dessa kan i själva verket mycket väl an-

vända sig av olika redovisningslösningar i en viss fråga, samtidigt som 

de aktuella bolagen alla, på goda grunder, kan hävda att de redovisar i 

enlighet med god redovisningssed.  

Beaktat BFN:s K-projekt är det i dag möjligt att identifiera olika 

goda redovisningsseder inom den privata sektorn genom att det ställs 

skilda krav på olika företag beroende på t.ex. associationsrättslig form 

och storlek.607 Att olika krav ställs upp beroende på storlek och form 

framgår för övrigt redan av årsredovisningslagarna.  

I fråga om god redovisningssed inom offentlig sektor kan inled-

ningsvis konstateras att offentlig sektor i Sverige i huvudsak kan delas 

in i två huvudsektor; den statliga respektive kommunala sektorn. I 

dag föreligger skilda regler för statliga myndigheter respektive kom-

muner i fråga om deras redovisningsskyldighet och vad den innefat-
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 Jfr avsnitt 2.4. 
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 Olsson (SN 2012) s. 273. Jfr Thorell (2006) s. 15. 
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 Se BFNAR 2012:1 och jfr BFNAR 2008:1 samt BFNAR 2009:1. Se även avsnitt 5.4. 
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tar.608 Utöver de skillnader som föreligger genom olika regelverk, kan 

som utmärkande exempel även nämnas det faktum att det är olika 

organ som har till uppgift att utveckla god redovisningssed inom re-

spektive del av den offentliga sektorn. ESV har, som tidigare nämnts, 

fått uppgiften inom området för den statliga redovisningen.609 Skill-

nader mellan regleringarna kan även vid jämförelse mellan sektorer-

na identifieras redan på författningsnivå, vilket innebär att god redo-

visningssed redan därigenom är olika.610 

Vad gäller den kommunala sektorn specifikt är syftet med reglerna 

att de ska tillämpas på samma sätt av alla subjekt som omfattas av 

lagstiftningen. Regleringen förutsätter att det är fråga om en för alla 

kommuner, landsting och kommunalförbund gemensam god redovis-

ningssed. I 1 kap. 1 § KRL stadgas t.ex. att lagen gäller för både kom-

muner och landsting, men även enligt 1 kap. 2 § KRL för kommunal-

förbund. Det finns sedan inget undantag eller någon särreglering i 

lagen för någon av dessa kommuntyper.  

Den principiella tanken bakom KRL är därmed att god redovis-

ningssed ska vara densamma för alla som ska tillämpa KRL, inklude-

rat kommuner av olika typ och storlek. Det är en annan sak att kom-

muner kan komma att redovisa olika och komma till olika slutsatser 

om vilken redovisningslösning som är den rätta även inom ramen för 

den lagstiftning och den kompletterande normgivning som föreligger.  

Den senare beskrivna situationen leder dock vidare till fråga 2 om 

huruvida olika redovisningslösningar av en viss fråga samtidigt kan 

anses vara förenliga med god redovisningssed även för redovisnings-

subjekt som liknar varandra och som förväntas tillämpa samma re-

gelverk. 

Om den privata sektorn studeras närmare synes svaret på fråga 2 

bli jakande. Inom den privata sektorn kan två juridiska personer, oav-

                                                

 
608

 Se de särskilda förordningar där regleringen av den statliga sektorns redovisningsskyl-

dighet återfinns, förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt förordning 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  
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 Avsnitt 1.4 och 5.3. 
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 Jfr t.ex. bestämmelserna om uppskrivning i 6 kap. 6 § KRL respektive 5 kap. 6 § förord-

ning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Skillnaderna gällande denna 

fråga kommer bli än större om KomRed-utredningens förslag genomförs, eftersom upp-

skrivningar i så fall kommer bli helt förbjudna inom kommunal sektor, se SOU 2016:24 s. 

202 f. 
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sett associationsform, som tillämpar ett och samma allmänna råd från 

BFN, låt säga huvudregelverket K3, redovisa på olika sätt men fortfa-

rande inom ramen för god redovisningssed. Flera olika redovisnings-

lösningar kopplade till samma redovisningsfråga kan accepteras inom 

ramen för god redovisningssed, även för juridiska personer som i sig 

tillämpar samma regelverk, t.ex. om det inom ramen för det aktuella 

regelverket finns en valrätt alternativt inte finns något klart svar på en 

viss fråga.611  

Frågan får även besvaras jakande i en kommunal redovisningskon-

text. Som ett exempel kan nämnas redovisningen av bidrag till vissa 

typer av infrastrukturinvesteringar. Sådana bidrag har kommunerna, 

enligt 5 kap. 7 § KRL, möjlighet att redovisa på två olika sätt i årsre-

dovisningen. Kommunerna har i dessa fall en explicit uttryckt valrätt 

inom ramen för lagstiftningen. Enskilda frågor kan därmed redovisas 

på olika sätt i olika kommuner, beaktat vilka bedömningar som görs 

inom ramen för de regler som föreligger. Så länge lagstiftningen och 

den kompletterande normgivningen respekteras synes t.ex. även en 

tillämpning av den s.k. väsentlighetsprincipen kunna leda till att 

kommuner av olika ekonomisk storlek redovisar på olika sätt i likar-

tade frågor.612 

Det kan avslutningsvis poängteras att det inte, trots beaktande av 

relevant lagstiftning och kompletterande normgivning, är möjligt att 

gällande alla redovisningsfrågor normativt fastställa vad som ska be-

tecknas som god redovisningssed. Redovisning som teknik och veten-

skap är så mångfacetterad att den samlade regelfloran inom området 

endast behandlar en del av de redovisningsfrågor som kan uppstå i 

det praktiska redovisningsarbetet. Även när det finns kompletterande 

normgivning som kompletterar lagregleringen kan således olika 

kommuner redovisa samma fråga på olika sätt, samtidigt som de 

valda redovisningslösningar alla kan betraktas vara i överensstäm-

melse med god redovisningssed. 
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 Jfr t.ex. RÅ 1999 ref. 32, RÅ 2002 ref. 94, RÅ 2007 ref. 19 I och II samt RÅ 2010 not. 

73. Jfr Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 43 och Kellgren (SN 2003) s. 338. 
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 Se vidare om principen i avsnitt 8.2.3. Jfr t.ex. RKR Information (2009). 
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6.5 Förhållandet mellan lag, komplette-

rande normgivning och redovis-

ningspraxis 

Samtidigt som den kompletterande normgivningen har stor betydelse 

för innehållet i och utvecklingen av god redovisningssed finns det be-

stämmelser i KRL som innehåller materiella krav som ska vara sty-

rande och som sätter ramarna för, samt mer eller mindre bestämmer, 

vad god redovisningssed är i ett visst fall. Om detta inte var fallet sy-

nes införandet av KRL vara meningslöst, eftersom det redan fanns en 

bestämmelse om god redovisningssed i KL innan KRL infördes.  

FiU framhöll visserligen vid sin behandling av förslaget till KRL, att 

det ligger ”i sakens natur att god redovisningssed inte i detalj kan be-

stämmas genom lag. Innebörden av god redovisningssed bör i stället 

preciseras genom den praktiska tillämpningen som växer fram på om-

rådet.”613 Utskottets uttalande kom med anledning av att det i en mot-

ion hade efterlysts en tydligare precisering av innebörden av begrep-

pet i lagen eller specialmotiveringen.614  

Av finansutskottets uttalande framgår således att god redovisnings-

sed inte i detalj kan bestämmas genom lagstiftningen. Samtidigt får 

enligt min uppfattning uttalandet i betänkandet rimligen tolkas så att 

en del av innehållet i god redovisningssed faktiskt bestäms genom la-

gens innehåll. Även den andra meningen av citatet talar enligt min 

mening för denna tolkning. Här menar utskottet att innebörden av 

god redovisningssed bör preciseras genom den praktiska tillämp-

ningen.  

Å ena sidan är det därmed klart att innehållet i god redovisningssed 

inte kan tillskrivas endast innehållet i lagstiftningen. I så fall skulle 

hänvisningen till god redovisningssed vara överflödig och god redo-

visningssed skulle motsvara de krav som uppställts i KRL. Å andra 

sidan torde det rimligen vara så att en del av innehållet i god redovis-

ningssed fastslås redan i lagstiftningen. Det skulle i annat fall inte fin-

nas något att precisera i den kompletterande normgivningen, ef-

tersom själva bestämmelsen om god redovisningssed i 1 kap. 3 § 1 st. 
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 Bet. 1996/97:FiU15 s. 14. 
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KRL inte har något självständigt materiellt innehåll. God redovis-

ningssed kan därmed inte heller endast beskrivas som innehållet i den 

kompletterande normgivningen och den eventuella praxis som kan 

identifieras. Lagstiftningen, den kompletterande normgivningen och 

eventuell praxis måste i stället, enligt min uppfattning, tolkas och till-

lämpas som en helhet.  

Det som, enligt min mening, följer av detta och därmed är viktigt 

att poängtera är att lagstiftningen som sådan är en del av innehållet i 

god redovisningssed. Vad som samtidigt är viktigt att poängtera är 

lagstiftningens företräde vid konflikter med den kompletterande 

normgivningen samt den eventuella praxis som råder. Lagstiftningen 

kan dock inte rent språkligt anses vara endast del av en sed. Om den 

endast skulle betraktas som en sed skulle lagen förlora en väsentlig 

del av sin handlingsdirigerande effekt såsom bindande författning.615  

Slutsatsen att lagens materiella bestämmelser är en del av den 

rättsliga standarden god redovisningssed är dock inte självklar.616 

Strömholm anför exempelvis att hänvisningen till en rättslig standard 

innebär en hänvisning till en utomrättslig bedömningsmåttstock.617 

Om den beskrivningen godtas kan naturligtvis inte lagstiftningen där 

hänvisningen finns intagen betraktas som en del av den rättsliga 

standarden. Enligt min uppfattning passar dock inte Strömholms be-

skrivning in på den rättsliga standarden god redovisningssed. 

Att lagen är en del av god redovisningssed för den kommunala sek-

torn vinner dock inte heller gehör hos ledande förvaltningsekonomer i 

Sverige med särskilt intresse för det kommunala redovisningsområ-

det. Brorström har exempelvis, när han har diskuterat den s.k. 

blandmodellen som används vid redovisningen av det kommunala 

pensionsåtagandet, menat att ”[e]mellertid är redovisningen i dag 

inte i enlighet med god redovisningssed i en allmän mening, den är i 

enlighet med gällande lagstiftning vilket inte är samma sak.”618 Enligt 

Brorström lägger lagregleringen i 5 kap. 4 § KRL därmed endast 
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 Jfr Olsson (2012) s. 21. 
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 Jfr t.ex. prop. 1975:104 s. 205 och SOU 1973:57 s. 94. 
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 Strömholm (1996) s. 252. Jfr Norberg (1991) s. 128 f. och 131. 
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 Brorström (2007) s. 156. Redovisningen av det kommunala pensionsåtagandet diskute-

ras särskilt i kapitel 11. 
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”grunden för en kommunal redovisningssed inte en god redovisnings-

sed”.619  

Enligt min uppfattning är Brorströms argumentation tveksam ur 

ett rättsligt perspektiv. Om redovisningen är i enlighet med lagstift-

ningen och det i förarbetena anförs att det aldrig kan vara förenligt 

med god redovisningssed att inte följa gällande lagstiftning, torde den 

rimliga slutsatsen vara att det är god redovisningssed att följa la-

gen.620 En sådan utgångspunkt kom också explicit till uttryck i direk-

tiven till den kommunala redovisningsutredningen i vilka uttalades 

att ”[d]et är alltid god redovisningssed att följa regler som finns an-

givna i lag.”621 Om således lagtexten fastställer en viss redovisnings-

lösning – i detta fall att redovisa pensionsåtagandet enligt den s.k. 

blandmodellen – ska den redovisningslösningen tillämpas av kom-

munerna. Eftersom lagens materiella innehåll, enligt min uppfatt-

ning, är en del av den rättsliga standarden god redovisningssed kan 

en tillämpning av blandmodellen inte anses strida mot god redovis-

ningssed, utan denna redovisningslösning är god redovisningssed.  

Brorströms argumentation leder vidare till att den systematik som 

lagstiftningen bygger på går förlorad. Eftersom all redovisning ska 

upprättas i enlighet med god redovisningssed enligt 1 kap. 3 § 1 st. 

KRL skulle en redovisning i enlighet med 5 kap. 4 § KRL som berör 

pensionsredovisningen, om Brorströms resonemang godtas, innebära 

att 1 kap. 3 § 1 st. KRL samtidigt överträds. Redovisningen skulle på 

samma gång följa och strida mot KRL. En sådan situation kan knap-

pats ha varit tanken vid införandet av KRL. Möjligen skulle den sär-

skilda bestämmelsen kunna ses som ett undantag från den generella 

regeln om god redovisningssed. Om den redovisningsskyldige följer 

en bestämmelse med ett materiellt innehåll i lagen borde dock, enligt 

min uppfattning, redovisningen rimligen ligga inom ramen för vad 

som betecknas som god redovisningssed.  

I fråga om exemplet med regleringen av det kommunala pensionså-

tagandet är det inte fråga om olika tolkningar av lagregeln, utan det är 

det materiella innehållet i sig som ger upphov till Brorströms uttalan-

den. Exemplet och det därtill kopplade uttalandena synes blottlägga 
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 Brorström (1997) s. 122. 
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 Jfr prop. 1996/97:52 s. 45 och SOU 2016:24 s. 271 f. 
621

 Dir. 2014:125 s. 11. 
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en grundläggande skillnad i synsätt i fråga om hur innebörden av god 

redovisningssed närmare ska förstås. De skilda synsätt som företräds 

av mig respektive Brorström kan möjligen beskrivas som en skillnad 

mellan ett deduktivt och ett induktivt synsätt på hur innehållet i god 

redovisningssed i ett visst fall bör bestämmas.622 

Ett liknande exempel som kan lyftas fram är införandet av särskilda 

bestämmelser kopplade till redovisningen av bidrag till infrastruktur i 

5 kap. 7 § KRL. Bestämmelsen har beskrivits som att den möjliggör 

avsteg från grundläggande redovisningsteori och praxis eftersom den 

möjliggör att en kommun aktiverar ett bidrag till någon annan på ba-

lansräkningens tillgångssida.623 I en kommentar till KRL har inne-

börden av bestämmelsen beskrivits som en ”attack” mot den kommu-

nala redovisningen.624 Enligt min mening är det dock fortfarande så 

att den redovisningslösning som möjliggörs genom bestämmelsen i 

och med införandet i lagen är god redovisningssed. 

Vad som sammanfattningsvis, enligt min uppfattning, därmed är 

viktigt att skilja på är vad god redovisningssed är respektive vad den 

borde vara. Det är således en sak att kritisera innehållet i lagstiftning-

en genom att argumentera för att lagstiftningen strider mot vad god 

redovisningssed borde vara. Det är dock en annan sak att kritisera 

lagstiftningen med argumentet att den inte är i enlighet med vad som 

är god redovisningssed. Enligt min uppfattning är det inga problem 

att argumentera utifrån den förra utgångspunkten, medan det är pro-

blematiskt att argumentera utifrån den senare. Eftersom lagstiftning-

en, enligt min uppfattning, ingår som en del av god redovisningssed 

är det en självmotsägelse att kritisera det materiella innehållet i lag-

stiftningen med hänvisning till att det skulle strida mot vad som är 

god redovisningssed. 
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 Jfr Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 19 f. Se även Olsson (2010) s. 24. 
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 Brorström, Haglund & Solli (2014) s. 94. 
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6.6 Rättvisande bild och upplysningsre-

geln 

I 1 kap. 3 § 2 st. KRL återfinns den s.k. upplysningsregeln.625 Enligt 

bestämmelsen ska kommuner som väljer att avvika från vad som föl-

jer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ 

på det kommunala området, upplysa om detta samt beskriva skälen 

för avvikelsen.626 Upplysningen och skälen ska lämnas i en not. Be-

stämmelsen kan liknas vid uppställandet av en ”följ eller förklara”- 

princip, med en tillhörande förklaringsbörda om en kommun skulle 

välja att inte följa en rekommendation eller allmänt råd.627  

Bestämmelsen ålägger formellt kommunerna att motivera och upp-

lysa vid avvikelse från den kompletterande normgivningen. Några 

närmare villkor för när avvikelse får ske framgår dock inte av lagtex-

ten eller dess förarbeten. Av ordalydelsen framgår att skyldigheten att 

lämna upplysningar och motiv för avvikelser endast gäller i förhål-

lande till allmänna råd och rekommendationer från normgivande or-

gan. Det är således inte möjligt att avvika från KRL:s materiella be-

stämmelser genom att tillämpa 1 kap. 3 § 2 st. KRL. 

I den promemoria som föregick propositionen till KRL föreslogs 

ingen sådan upplysningsregel som sedermera kom att tas in i 1 kap. 3 

§ 2 st. KRL.628 I det förslaget ingick endast hänvisningen till god redo-

visningssed, vad som kom att bli 1 kap. 3 § 1 st. KRL.629 Av vad som 

                                                

 
625

 Bestämmelsen benämns av RKR ”avstegsregeln”, vilket är en term som även används 

för motsvarande bestämmelse i ÅRL (även ”overridingregeln”), se RKR Information 

(2012b) och t.ex. prop. 1998/99:130 s. 296 samt SOU 2014:22 s. 235. Bestämmelsen i 

ÅRL bygger i sin tur på motsvarande regel i EU:s redovisningsdirektiv, se vidare nedan 

och avsnitt 5.4. I denna undersökning används den terminologi som Norberg anfört mer 

korrekt beskriver den typ av regel det är fråga om. Norberg, som utgår från bestämmelsen 

i 2 kap. 3 § ÅRL, anför att den inte bör betraktas som en avstegsregel eftersom inga villkor 

för avsteg framgår av lagtexten. Enligt honom torde det därmed inte vara fråga om mer än 

en upplysningsskyldighet, jfr Norberg (SST 2006) s. 100. Jfr även hur KomRed-

utredningen förvisso rubricerar bestämmelsen som en avstegsregel, men sedermera kon-

staterar att bestämmelsen endast innebär ett upplysningskrav, se SOU 2016:24 s. 98 och 

358. 
626

 Jfr IPSAS 1 p. 31-32. 
627

 Jfr t.ex. van der Sluijs (JT 2010/11) s. 307, Warnling-Nerep (FT 2009) s. 412 och SOU 

2009:34 s. 303 f.  
628

 Ds 1996:30. 
629

 Se Ds 1996:30 s. 84 ff. 
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framgår av propositionen till KRL synes detta stycke tillförts efter re-

missbehandlingen, utifrån ett förslag av (dåvarande) RSV. Någon 

egentlig motivering till bestämmelsen återfinns dock inte i proposit-

ionen.630  

Motsvarande upplysningsregel återfinns i 2 kap. 3 § 2 st. ÅRL. Upp-

lysningsregeln i ÅRL härstammar ursprungligen från EU:s bolagsdi-

rektiv och finns även intagen i det nya redovisningsdirektivet. I redo-

visningsdirektivet fastslås en skyldighet att avvika från enskilda be-

stämmelser i direktivet om tillämpningen av dessa skulle leda till att 

kravet på rättvisande bild inte kan uppfyllas.631  

Eftersom inga motiv gavs till bestämmelsen i KRL får argument för 

införandet av en upplysningsregel i stället sökas i förarbetena till 

ÅRL. Införandet av i 2 kap. 3 § 2 st. ÅRL motiverades relativt utför-

ligt. I propositionen anfördes bl.a. att om det skulle krävas för att rä-

kenskaperna skulle ge en rättvisande bild av ett bolags resultat och 

ekonomiska ställning kan det undantagsvis bli aktuellt att göra avsteg 

”från sådana generella redovisningsnormer som kommer till uttryck i 

rekommendationer och allmänna råd från normgivande organ eller i 

allmänt tillämpad praxis.”632  

Regeringen ansåg dock att det inte var nödvändigt att fastslå rätten 

eller möjligheten att avvika från råd och rekommendationer i lagtex-

ten. Den främsta anledningen torde just vara att sådana avvikelser 

endast ska ske undantagsvis. I stället anfördes att avvikelser från 

”vissa mera auktoritativa normer” borde uppmärksammas i årsredo-

visningen, samt vilka skäl som föranlett avvikelsen.633 Att det är möj-

ligt att avvika från råd och rekommendationer framgår således inte 

direkt av lagtexten, utan följer endast indirekt av beskrivningen av 

vad bolag – detsamma gäller som synes enligt 1 kap. 3 § 2 st. KRL – är 

skyldiga att göra när de väljer att inte tillämpa den kompletterande 

normgivningen. 

Upplysningsregeln i ÅRL, som alltså bygger på en implementering 

av ett EU-direktiv, skulle kunna tolkas som att motsvarande skyldig-

het att avvika från den nationella lagstiftningen för att förmedla en 
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 Prop. 1996/97:52 s. 5, 41 och 69. 
631

 Se numera direktiv 2013/34/EU art. 4.3 och 4.4. 
632

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 182. 
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 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 182 f. 
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rättvisande bild föreligger i de fall denna är en implementering av di-

rektivet. I enlighet med ordalydelsen i 2 kap. 3 § 2 st. ÅRL och förar-

betena kan dock konstateras att det endast kan bli fråga om en skyl-

dighet att avvika från den kompletterande normgivningen.634 Thorell 

menar att direktivets bestämmelser om att man ska avvika från lag-

regler inte har implementerats i svensk rätt.635 I detta avseende före-

ligger ingen skillnad mellan bestämmelsen i KRL respektive ÅRL. 

En noterbar skillnad är däremot att upplysningsregeln i KRL ank-

nyter till kravet på god redovisningssed medan bestämmelsen i ÅRL 

är uppställd i förhållande till kravet på rättvisande bild. 636 

Principen om rättvisande bild blev en del av svensk rätt genom in-

förandet av ÅRL. Även i denna del bygger ÅRL på EU:s bolagsdirek-

tiv.637 Principen som sådan har sitt ursprung i engelsk rätt, där true 

and fair view länge har fungerat som en rättslig standard.638 I Sverige 

är det dock god redovisningssed som fungerat som en rättslig stan-

dard medan rättvisande bild beskrivits som en redovisningsprin-

cip.639 I 2 kap. 3 § 1 st. ÅRL stadgas att balansräkningen, resultaträk-

ningen och noter ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat.640 Bestämmelsen i 2 kap. 3 § 1 

st. ÅRL gäller således utöver bestämmelsen i 2 kap. 2 § ÅRL om att 

redovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 

med god redovisningssed. Någon hänvisning till rättvisande bild finns 

inte i KRL. 

                                                

 
634

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 182. Jfr SOU 2014:22 s. 180 och 235 f. 
635

 Thorell (2008) s. 66 ff. Jfr Bjuvberg (2006) s. 173 ff. och Norberg (SST 2006) s. 100. 
636

 Även motsvarande regel i IPSASB:s standarder anknyter till principen om rättvisande 

bild (”fair presentation”), se IPSAS 1 p. 27-32. 
637

 Se ursprungligen 4:e bolagsdirektivet art. 2 och numera direktiv 2013/34/EU art. 4. Jfr 

SOU 2014:22 s. 235 f. 
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 SOU 1994:17 (del I) s. 283 f. och 334 f., Bjuvberg (2006) s. 174, Johansson (2010) s. 

89 och Thorell (2008) s. 41. 
639

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 181. Jfr Westermark (2012) s. 115, Knutsson, Norberg & 

Thorell (2012) s. 35, Thorell (2008) s. 41 ff. och 64 ff. samt Brorström, Haglund & Solli 

(2014) s. 101 f. och 109 f. Jfr dock Artsberg (2005) s. 155, som diskuterar båda dessa 

begrepp under rubriken redovisningsprinciper. Även om kravet på rättvisande bild ska 

betraktas som en redovisningsprincip hävdar Thorell (2008) s. 69, att principen knappast 

kan jämföras med de principer som finns intagna i 2 kap. 4 § ÅRL. Se vidare avsnitt 8.2.2 

om andra redovisningsprinciper av betydelse inom det kommunala redovisningsområdet. 
640

 Jfr även 7 kap. 6 § ÅRL i fråga om koncernredovisningen. 
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I redovisningsutredningens slutbetänkande anförs att begreppen 

god redovisningssed och rättvisande bild kompletterar varandra. God 

redovisningssed skulle enligt utredningen återspegla praxis och re-

kommendationer från normgivande organ medan rättvisande bild får 

betydelse i enskilda fall för att ”korrigera de missvisande resultat som 

kan uppkomma vid en alltför formell tillämpning av de normer som 

ryms inom ’god redovisningssed’.”641 

Förhållandet mellan god redovisningssed och rättvisande bild är 

för den kommunala sektorns vidkommande inte lika tydligt utrett. 

Vid en läsning av KRL synes detta naturligt eftersom begreppet rättvi-

sande bild inte finns intaget i lagen. Det visar sig dock vid en läsning 

av förarbetena och den kompletterande normgivningen att hänvis-

ningar till rättvisande bild förekommer i en inte obetydlig utsträck-

ning.  

Uttalandena i förarbetena är dock kortfattade och enligt min upp-

fattning inte helt konsekventa. I vissa förarbeten anges att själva syf-

tet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande 

bild av kommunernas ekonomi.642 I propositionen till KRL anfördes i 

sin tur att ”[d]et ligger också nära till hands att i kravet på god redo-

visningssed tolka in en skyldighet för kommuner och landsting att 

komplettera redovisningen med tilläggsinformation om det behövs 

för att ge en korrekt och allsidig bild av kommunens eller landstingets 

verksamhet, resultat och ställning (jfr kravet på ’rättvisande bild’ i 2 

kap. 3 § årsredovisningslagen).”643 Att presentera tilläggsupplysning-

ar etc. för att förmedla en rättvisande bild av kommunens ekonomi 

synes i enlighet med propositionsuttalandet vara något som kan be-

hövas för att uppfylla kravet på en redovisning i enlighet med god re-

dovisningssed.  

En viss skillnad synes föreligga mellan att betrakta rättvisande bild 

som ett övergripande syfte med den kommunala redovisningen, jäm-

fört med att se principen som en delmängd i kravet på en redovisning 

i enlighet med god redovisningssed.  

I betänkandet som föregick införandet av särskilda regler om 

kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur synes dock de 
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 SOU 2015:8 s. 299. 
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 Prop. 2003/04:105 s. 12. 
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båda betraktelsesätten ha sammanförts. I betänkandet anfördes att 

”[e]n av redovisningens grundläggande uppgifter är att förmedla en 

rättvisande bild av redovisningsenhetens finansiella resultat och 

ställning som underlag för utkrävande av ansvar. Förutsättningarna 

för att bilden ska vara rättvisande är att redovisningen skett på ett sätt 

som man kan förvänta sig, vilket kan uttryckas som att den skett i 

överensstämmelse med god redovisningssed.”644 Beroende på per-

spektiv synes således det ena vara förutsättning för det andra och vice 

versa. Vilken betydelse dessa skillnader eventuellt kan tänkas ha an-

ser jag dock att lagstiftaren inte har behandlat tillräckligt utförligt i 

förarbetena till KRL, eller egentligen inte behandlat alls. 

Även RKR anför att ett grundläggande syfte med redovisningen i 

kommunerna är att den ska förmedla en rättvisande bild av den aktu-

ella kommunens resultat och ekonomiska ställning.645 RKR anför 

även detta i den information där organet presenterar ett förslag till 

tolkning och tillämpning av upplysningsregeln. I informationen avser 

organet besvara frågan ”i vilka situationer det kan anses vara förenligt 

med god redovisningssed att avvika från rekommendationer utgivna 

av Rådet för kommunal redovisning.”646 Inledningsvis anför RKR att 

god redovisningssed i princip innebär att följa lag och den komplette-

rande normgivningen. I sällsynta undantagsfall kan dock avsteg från 

RKR:s rekommendationer anses motiverade. Som avgörande rekvisit 

för att en kommun ska få avvika från en av RKR:s rekommendationer 

använder sig sedan RKR av kravet på rättvisande bild.647 Den bedöm-

ning som RKR gör är värd att återge i sin helhet: 

 

”Utgångspunkten är att information som lämnas med tillämpning av lag och 

kompletterande normgivning också ger en rättvisande bild. I ytterst sällsynta 

fall kan dock kravet på rättvisande bild innebära att avsteg måste göras från råd 

och rekommendationer som lämnats av normgivande organ. Möjligheten till 

avsteg gäller följaktligen inte generellt utan bara undantagsvis och under ex-

ceptionella förhållanden, då en kommun eller ett landsting kan visa att en viss 

regel i just deras fall leder till en icke rättvisande bild. Avvikelse från rekom-

mendationer kan följaktligen endast motiveras utifrån det övergripande syftet 
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att redovisningen ska ge en rättvisande bild. Av upplysningen om skälen till 

avvikelsen bör det tydligt framgå vilket exceptionellt förhållande som förelig-

ger samt varför det i just deras fall leder till en icke rättvisande bild. Avvikel-

ser som inte kan motiveras utifrån det övergripande syftet att redovisningen ska 

ge en rättvisande bild och där exceptionella förutsättningar i det specifika fallet 

inte kan påvisas, är inte förenliga med god redovisningssed.”648 

 

Upplysningsregeln i KRL är dock, som nämnts, kopplad till god redo-

visningssed och inte till principen om rättvisande bild som RKR anför 

som avgörande rekvisit för att ett avvikande från en rekommendation 

ska vara godtagbart. Förhållandet mellan god redovisningssed och 

rättvisande bild är därmed, enligt min uppfattning, inte helt klart 

inom det kommunala redovisningsrättsliga området. 

Principen om rättvisande bild kan relateras till de kommunala revi-

sorernas uppgifter enligt 9 kap. KL. Enligt 9 kap. 9 § KL är en del av 

revisorernas uppgifter att kontrollera huruvida ”räkenskaperna är 

rättvisande”. Vad detta närmare innebär är dock oklart. Någon ut-

trycklig koppling till principen om rättvisande bild, såsom den kom-

mer till uttryck i exempelvis ÅRL, går inte att utläsa av förarbetena. I 

författningskommentaren till bestämmelsen, som enligt min uppfatt-

ning i sig är otydligt utformad, anförs i stället att uppgiften innebär en 

granskning av årsredovisningen huruvida den är upprättad i enlighet 

med god redovisningssed.649 Räkenskaperna skulle därmed vara 

”rättvisande” om de är upprättade i enlighet med god redovisnings-

sed. Även här har således kravet på en rättvisande redovisning och en 

redovisning i enlighet med god redovisningssed sammanförts. 

Slutsatsen som enligt min mening ligger närmast till hands är att 

en redovisning i enlighet med god redovisningssed i regel innebär att 

en rättvisande bild av kommunens ekonomi förmedlas, samtidigt som 

en redovisning som förmedlar en rättvisande bild vanligtvis samman-

faller med en redovisning i enlighet med god redovisningssed. I en-

staka fall kan dock kravet på rättvisande bild innebära att en avvikelse 

från den kompletterande normgivningen – som ett uttryck för god 

redovisningssed – är motiverad. Det är sådana fall som upplysnings-

regeln i 1 kap. 3 § 2 st. KRL omfattar. Någon utvecklad diskussion om 
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hur rättvisande bild ska förstås i förhållande till kravet på god redo-

visningssed förs dock som sagt inte i förarbetena till KRL och princi-

pen om rättvisande bild är inte intagen i KRL. Enligt min uppfattning 

finns det anledning att utveckla regleringen i de traditionella rättskäl-

lorna, särskilt med tanke på att principen om rättvisande bild an-

vänds av RKR som avgörande rekvisit för att få avvika från RKR:s re-

kommendationer i enlighet med 1 kap. 3 § 2 st. KRL.650 

Vad som vidare bör uppmärksammas gällande upplysningsregeln 

är hur bestämmelsens tillämpningsområde ska avgränsas. Vilket 

material är det som omfattas av upplysningsregeln i 1 kap. 3 § 2 st. 

KRL? RKR synes anse att det endast är en del av det material som det 

publicerar – det material som benämns rekommendationer – som 

omfattas av bestämmelsen. Därutöver synes RKR avgränsa tillämp-

ningsområdet till de delar i rekommendationerna som benämns re-

kommendationernas normerande delar.651 

Frågan kvarstår dock hur t.ex. resterande delar av det material som 

RKR publicerar ska bedömas i förhållande till 1 kap. 3 § 2 st. KRL. Det 

går även att lyfta frågan huruvida det endast är RKR:s material som 

omfattas av bestämmelsen. RKR synes självständigt försöka be-

stämma tillämpningsområdet för bestämmelsen genom skrivningar i 

rekommendationerna om vad som är respektive inte anses vara nor-

merande material. De normerande delarna av RKR:s rekommendat-

ioner skulle således omfattas av 1 kap. 3 § 2 st. KRL, medan följsam-

heten gentemot övrigt material, såsom jag tolkar RKR:s utformning 

av sina uttalanden, inte inbegriper ett krav på motivering och upplys-

ning vid eventuella avvikelser från kommunernas sida. Uttalanden 

från andra organ skulle därmed inte heller omfattas av upplysnings-

regeln. 

Frågan är dock om det är rimligt att RKR bestämmer en sådan av-

gränsning som innebär att det bara är vissa särskilda rekommendat-

ioner som ska omfattas av bestämmelsen i 1 kap. 3 § 2 st. KRL? I be-

stämmelsen i KRL uttrycks t.ex. inte annat än att det handlar om all-

männa råd eller rekommendationer. Att RKR publicerar rekommen-

dationer – samt även klart tar ställning i enskilda redovisningsfrågor 
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– i andra former än de uttalanden som det benämner som rekom-

mendationer har visats tidigare.652 Om RKR t.ex. i ett yttrande klart 

uttrycker en ståndpunkt som innebär att en redovisningslösning an-

ses som god redovisningssed, innebär då detta att en kommun som 

väljer en annan redovisningslösning måste upplysa och motivera det i 

enlighet med 1 kap. 3 § 2 st. KRL? 

Att det föreligger en sådan skyldighet, beaktat 1 kap. 3 § 2 st. KRL, 

är enligt min mening en rimlig tolkning. Ett yttrande som har som 

syfte att uttala RKR:s bedömning i en viss redovisningsfråga skulle i 

annat fall förlora en väsentlig del av sin normerande betydelse. Det är 

dock som anförts oklart om 1 kap. 3 § 2 st. KRL ska tolkas på detta 

sätt. Den avgörande frågan är vad som ska/kan omfattas av hänvis-

ningen till allmänna råd eller rekommendationer i bestämmelsen. 

En tolkning är att stadgandet endast omfattar sådana allmänna råd 

och rekommendationer som formellt är utgivna i just denna form och 

som tydligt kan hänföras till denna kategori. Det som talar för en så-

dan tolkning är hur RKR faktiskt har organiserat den kompletterande 

normgivningen som publiceras. Det är tydligt att RKR har haft för av-

sikt att göra skillnad på rekommendationer och andra uttalanden, 

samt även göra skillnad på olika delar av rekommendationerna i sig 

genom att mena att endast vissa delar är normerande.653 

En annan tolkning är att bestämmelsen endast är informativ i den 

meningen att hänvisningen inte kan hänföras till allmänna råd och 

rekommendationer i en viss form, utan berör alla uttalanden av 

normgivande organ som kan betraktas som råd eller rekommendat-

ioner. Det som talar för en sådan tolkning är att bestämmelsen kom 

till under en period när det inte var möjligt att klart avgränsa vilka 

uttalanden som skulle kunna betraktas som råd och rekommendat-

ioner med bäring specifikt på den kommunala sektorns redovisning. 

RKR hade t.ex. ännu inte bildats så någon överblick över RKR:s kom-

pletterande normgivning var omöjlig att få till stånd under lagstift-

ningsarbetet. Enligt min uppfattning kan det till och med ifrågasättas 

huruvida det, vid KRL:s tillkomst, endast var uttalanden från det då 

                                                

 
652

 Avsnitt 4.6. 
653

 Jfr avsnitt 4.4–4.6. 



 

182 

 

ännu icke bildade RKR som var tänkta att omfattas av 1 kap. 3 § 2 st. 

KRL.654  

Den senare tolkningen leder dock till en otillfredsställande slutsats, 

nämligen att det är svårt att förutsäga vilket material som omfattas av 

ordalydelsen i 1 kap. 3 § 2 st. KRL. Förhållandet borde dock inte över-

drivas. Även om slutsatsen är otillfredsställande är den på intet sätt 

oförenlig med den övergripande systematik som kännetecknar det 

redovisningsrättsliga området. Bestämmelsen är helt enkelt utformad 

för att täcka in en möjlig utveckling av den kompletterande normgiv-

ningen. 

Sammanfattningsvis får således tolkningen av 1 kap. 3 § 2 st. KRL, 

enligt min mening, ske i ljuset av den utveckling inom området som 

har skett. Urvalet av uttalanden som kan betraktas som komplette-

rande normgivning i enlighet med 1 kap. 3 § 2 st. KRL får, i enlighet 

med det ovan anförda, i huvudsak anses motsvara de uttalanden som 

RKR publicerar. Jag anser dock att det inte endast är de ”normerande 

delarna” i RKR:s rekommendationer som omfattas av 1 kap. 3 § 2 st. 

KRL:s tillämpningsområde. Därutöver borde enligt min uppfattning 

t.ex. vissa av de yttranden som RKR publicerat gällande olika frågor 

kunna likställas med sådana råd och rekommendationer som det refe-

reras till i bestämmelsen. Bedömningen huruvida ett uttalande ska 

betraktas som ett sådant uttalande som omfattas av 1 kap. 3 § 2 st. 

KRL bör således, enligt min mening, ske i förhållande till det aktuella 

uttalandet och hur det är utformat, vilken fråga som behandlas samt 

hur den behandlas etc. Rubriken på uttalandet och det normgivande 

organets uppfattning om uttalandets ställning i normativt hänseende 

är således inte av avgörande betydelse.  

 

6.7 Sammanfattande utvärdering 

Lagtexten och den kompletterande normgivningen har i förhållande 

till den egentliga seden under senare år tagit allt större plats som 

normerande för vad som ska betecknas som god redovisningssed. In-

nehållet i den rättsliga standarden god redovisningssed kan därmed 

sägas ha gått från att delvis bestämmas empiriskt till att i dag i hu-
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vudsak bestämmas normativt.655 Användningen av termen god redo-

visningssed är därmed i dag i viss mån missvisande.  

Om lagstiftaren även fortsättningsvis väljer att använda sig av ter-

men god redovisningssed som beteckning på den rättsliga standarden 

inom det kommunala redovisningsområdet borde det, enligt min me-

ning, tydligare uppmärksammas att både lagstiftningens materiella 

regler och den kompletterande normgivningen är en del av denna 

”sed”. Än viktigare är att poängtera att lagen är den främsta källan vid 

bestämmandet av innehållet i denna ”sed”.  

Systematiken i KRL, med en hänvisning till god redovisningssed, 

liknar den som förekommer i BFL och ÅRL. Hänvisningen till norm-

givande organ synes också vara hämtat från motsvarande bestäm-

melse i ÅRL, även om kopplingen till rättvisande bild saknas i KRL. 

RKR hänvisar dock till principen om rättvisande bild i den informat-

ion där organet uttalar sin uppfattning om när avvikelser från den 

kompletterande normgivningen får göras. Vissa oklarheter föreligger i 

och med detta mellan god redovisningssed, rättvisande bild och möj-

ligheten till avvikelser vid tillämpningen av det kommunala redovis-

ningsrättsliga regelverket. Bilden synes därtill kompliceras av att den 

kommunala revisionen har att utvärdera huruvida de kommunala rä-

kenskaperna är rättvisande eller inte. Ett klargörande i de tradition-

ella rättskällorna av hur avvägningen ska göras mellan dessa princi-

piella utgångspunkter är enligt min uppfattning en angelägen fråga.  

                                                

 
655

 Se t.ex. diskussionen i Balans under år 1997 mellan Ingblad, som en representant för 

revisorsprofessionen, och Svensson respektive Grufberg, som vid denna tid var ordfö-

rande i BFN respektive Revisorsnämnden, se Ingblad (Balans 1997:4) s. 41 ff., Svensson 

(Balans 1997:6-7) s. 52 f. och Grufberg (Balans 1997:6-7) s. 53. Jfr Olsson (2010) s. 24.  
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7 Systematisering av rättsområdet 

7.1 Inledning 

I detta kapitel systematiseras det kommunala redovisningsrättsliga 

området. Dels sammanförs de slutsatser som presenterats i de föregå-

ende kapitlena, dels behandlas vissa ytterligare frågor av betydelse för 

systematiseringen. Den använda lagstiftningstekniken, och följderna 

därav, sätts in i en konstitutionell kontext och relateras till bl.a. legali-

tetsprincipen och normgivningsmakten i RF. En fråga som behandlas 

särskilt i detta kapitel är frågan om den kompletterande normgiv-

ningens rättsliga ställning. 

Inom ramen för undersökningen av den kompletterande normgiv-

ningens rättsliga ställning diskuteras och utvärderas fortsättningsvis 

de rättsliga förutsättningar som föreligger för RKR:s verksamhet i sig 

samt för att organets kompletterande normgivning ska få genomslag i 

praktiken. Kopplat till detta undersöks framför allt i vilken utsträck-

ning RKR erkänns av staten genom KRL:s utformning och de motiv-

uttalanden som ligger till grund för regleringen. Efter detta undersöks 

vilket genomslag den kompletterande normgivningen fått i praxis.  

I kapitlets avslutande avsnitt presenteras en specifik kommunal re-

dovisningsrättslig rättskällelära och det diskuteras även huruvida 

rättsområdets systematik innebär att rättslig polycentri kan identifie-

ras. 

 

7.2 Den konstitutionella kontexten 

7.2.1 Något om legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen är en av fem grundläggande principer för stats-

skicket som kommer till uttryck i 1 kap. 1 § RF.656 I enlighet med be-

stämmelsen i 1 kap. 1 § 3 st. RF ska den offentliga makten utövas un-

der lagarna. Vid arbetet med 1974 års RF fanns bestämmelsen inled-

ningsvis inte med i förslaget till ny RF, utan det var först vid remiss-

behandlingen som JO uppmärksammade att någon form av legali-
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 Se Holmberg m.fl. (2012) s. 50 ff. 
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tetsprincip borde komma till uttryck i RF:s portalparagraf. JO utta-

lade att ”[e]tt drag framstår emellertid i våra ögon som så väsentligt 

och förmer än övriga att det bör nämnas vid sidan om den fria åsikts-

bildningen och allmänna rösträtten, nämligen att den svenska folksty-

relsen underkastar sig lagens band. … Få grundsatser torde vara så 

djupt rotade som denna.”657 Departementschefen höll med och legali-

tetsprincipen kom att slås fast i RF:s inledande paragraf.658 

Kravet på legalitet anses vara ett av det mest fundamentala insla-

gen i en rättsstat, något som ingår i rättsstatens kärna.659 Principen 

innebär att det offentliga beslutsfattandet ska grundas på rättsord-

ningens regler, snarare än rent godtyckliga bedömningar. I förarbe-

tena till 1974 års RF beskrevs kopplingen till rättsordningens regler 

som ”inte bara lagarna i rent teknisk bemärkelse och andra författ-

ningar utan även t.ex. sedvanerätt.”660 Det som framhålls är således 

att det offentligas maktutövande har någon form av stöd i rättsord-

ningen överhuvudtaget.661 Huvudregeln torde dock i dag vara ett krav 

på författningsstöd.662 En myndighet kan således inte bedriva sin 

verksamhet endast med stöd av regler som kommer till uttryck i all-

männa råd.663 Det grundläggande förhållandet att myndigheter har 

att beakta legalitetsprincipen i all sin verksamhet, innebär därmed 

även att den bakomliggande författningstexten måste respekteras när 

allmänna råd ska publiceras. En myndighet kan inte vid utarbetandet 

av ett allmänt råd gå utanför den bakomliggande författningstexten, 

varken i skärpande eller gynnande riktning. Detta skulle kunna inne-

bära att legalitetsprincipen åsidosätts.664 

                                                

 
657

 JO 1973 s. 571.  
658

 Prop. 1973:90 s. 228. 
659

 Sterzel (2009) s. 40 och 63. 
660

 Bet. 1973:KU26 s. 59. Jfr prop. 1973:90 s. 397 och SOU 2010:29 s. 144. Uttrycket la-

garna i paragrafen kan därmed betraktas som synonymt till det vidare begreppet rättsord-

ningen, se SOU 1993:14 s. 104.  
661

 Bull & Sterzel (2013) s. 53 f., Sterzel (2009) s. 51, Strömberg & Lundell (2014) s. 69, 

Peczenik (1995) s. 50 f. och Petersson (2006) s. 196. 
662

 Jfr t.ex. Sterzel (2012) s. 82 och 92, Bohlin & Warnling-Nerep (2007) s. 14 ff. och 

Strömberg & Lundell (2014) s. 69 f. 
663

 Se vidare om allmänna råd i avsnitt 7.2.3. 
664

 Jfr Påhlsson (2013) s. 109, Påhlsson (1995) s. 133 ff. och Bejstam (FT 2000) s. 27 ff. 
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Legalitetsprincipen gäller även för kommunerna i deras verksam-

het.665 Kravet på sådant stöd gäller fortsättningsvis för allt beslutsfat-

tande.666 Uttrycket ”den offentliga makten” omfattar således inte end-

ast ”mera offensivt agerande” från det allmännas sida utan verksam-

heten i vid mening måste hela tiden ha någon form av författnings-

stöd.667 Kommuner ska enligt 8 kap. KL upprätta och godkänna en 

årsredovisning. Även om bestämmelserna i KL är utformade som 

åligganden för kommunerna kan de samtidigt ses som en form av stöd 

för kommunernas arbete med redovisning. Som en följd av kravet på 

författningsstöd gäller fortsättningsvis att när det föreligger en för-

fattning som reglerar en viss fråga, så ska den följas. Kravet på för-

fattningsstöd gäller således när en kommun ska fastställa innehållet i 

sin årsredovisning. Den enskilda kommunen ska tillämpa KRL och 

kan inte ignorera de bestämmelser som finns intagna i lagstiftningen. 

En del av legalitetsprincipens kärna är således att där lagstiftning 

och andra författningar finns, så ska dessa följas. Utgångspunkten 

gäller även i fråga om i princip neutrala regler som avser t.ex. den of-

fentliga sektorns organisering etc.  

Huruvida principen kan anses respekterad beror därmed bl.a. på 

hur aktuella författningar är utformade samt hur dessa tolkas och till-

lämpas. En författningsbestämmelses betydelseområde är nämligen 

centralt för att fastställa huruvida kravet på författningsstöd är upp-

fyllt.668 Om lagstiftningen är obefintlig alternativt så pass vag eller 

kortfattad att det i princip inte finns något författningsmaterial att 

förhålla sig till gällande en viss fråga, ligger det närmast till hands att i 

en kommunal kontext betrakta det uppkomna handlingsutrymmet 

som ett uttryck för principen om den kommunala självstyrelsen.669 

Av ovan följer således att kommunerna ska följa gällande författ-

ningar. Om en kommun avviker från KRL åsidosätter således kom-

munen samtidigt legalitetsprincipen. En situation som kan uppstå 

inom det kommunala redovisningsrättsliga området är dock att det i 

                                                

 
665

 Prop. 1973:90 s. 397 och prop. 2009/10:80 s. 142. Se även t.ex. JO 2010/11 s. 574. 
666

 SOU 2010:29 s. 143 f. Jfr Eka m.fl. (2012) s. 24. 
667

 SOU 2010:29 s. 144. Jfr Strömberg (FT 1976) s. 53. 
668

 Jfr t.ex. Påhlsson (1995) s. 188 och Hultqvist (1995) s. 331 ff. Se även Hultqvist (SN 

2013) s. 10 ff. 
669

 Jfr avsnitt 2.3.1. 
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lagstiftningen lämnas relativt öppet hur redovisningen av en viss 

fråga ska gå till. Vad som tillsammans med lagstiftningen ska beteck-

nas som god redovisningssed preciseras i stället i den kompletterande 

normgivningen. Den kompletterande normgivningens rättsliga ställ-

ning är i sådana fall av betydelse för att utvärdera huruvida en kom-

mun har överträtt legalitetsprincipen. Om den kompletterande norm-

givningen anses ge uttryck för god redovisningssed – vilket är ett krav 

uppställt i lagstiftningen – borde kommunens avvikande från sådana 

normer kunna diskuteras i ett legalitetsperspektiv. 

 

7.2.2 Normgivningsmakten enligt regerings-

formen 

I 8 kap. RF återfinns bestämmelser om normgivningsmakten.670 Vid 

den mer omfattande revideringen av RF som trädde i kraft 1 januari 

2011 omarbetades även 8 kap. RF. Omarbetningen genomfördes i 

syfte att förenkla och förtydliga regelverket.671 Benämningen ”norm-

givningsmakten” är en term som används i förarbetena till kapitlet, 

medan rubriken på 8 kap. i RF är ”Lagar och andra föreskrifter”.672 

I 8 kap. 1 § RF ges en grundläggande kompetensbestämmelse gäl-

lande vilka som kan utfärda olika typer av normer i RF:s mening. I 

bestämmelsen fastslås riksdagens lagstiftningsmakt, samt möjlighet-

erna för regeringen att utfärda förordningar och vidare möjligheten 

att delegera föreskriftsmakt till kommuner och andra myndigheter 

än regeringen. I enlighet med 1 § 2 st. lagen (1976:633) om kungö-

rande av lagar och andra författningar, KungL, och 1 § FsamlF brukar 

ofta termen författning användas för att beskriva rättsakten i fråga.673 

I undersökningen används begreppet författning när en rättsakt utgi-

ven i enlighet med 8 kap. RF avses. Begreppet föreskrift – eller norm 

                                                

 
670

 Det är alltså detta specifika normbegrepp som studeras i föreliggande avsnitt, jfr avsnitt 

1.5. 
671

 Bull & Sterzel (2013) s. 189. Jfr SOU 2008:42, SOU 2008:125 och prop. 2009/10:80. 
672

 Se prop. 1973:90 s. 201, SOU 2008:125 s. 545 och prop. 2009/10:80 s. 216. 
673

 Jfr prop. 1975/76:112 s. 62, Ds 1998:43 s. 25, Holmberg m.fl. (2012) s. 352 och Ström-

berg & Lundell (2011) s. 106. 
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– används när enskilda bestämmelser i olika författningar behand-

las.674  

En norm i RF:s mening kännetecknas inte endast av det förhållan-

det att ett organ som har kompetens att besluta om en viss föreskrift 

också har utnyttjat denna kompetens. Normerna måste nämligen in-

nehålla rättsregler.675 För att en norm ska betraktas som en norm i 

RF:s mening, krävs att den är generellt tillämpbar.676 Med detta me-

nas att en norm inte får vara utformad för att endast tillämpas i ett 

enskilt fall. Visserligen öppnas i förarbetena för lagstiftning som i 

praktiken endast kan komma att tillämpas i ett enskilt fall, men själva 

normen måste då ändå vara generellt utformad.677 Strömberg benäm-

ner det som ett principiellt förbud mot lagstiftning ”in casu”.678 En 

norm anses uppfylla kravet på generell tillämpbarhet ”om den exem-

pelvis avser situationer av ett visst slag eller vissa typer av handlings-

sätt eller om den riktar sig till eller på annat sätt berör en i allmänna 

termer bestämd krets av personer.”679  

Vid grundlagsrevideringen år 2010 anförde några remissinstanser 

att generalitetsprincipen borde införas i grundlagstexten. Regeringen 

ansåg dock att det inte fanns någon anledning till en sådan kodifiering 

av en redan allmänt erkänd princip.680 Trots bristen på uttryckligt 

grundlagsstadgande har principen fått betydelse i lagstiftningssam-

manhang. Lagrådet har underkänt lagförslag som det inte ansett 

överensstämma med detta krav.681 Det finns dock även exempel där 

lagstiftning som förefaller strida mot generalitetskravet har godta-

gits.682 Påhlsson menar att generalitetskravet endast verkar innehålla 

                                                

 
674

 Jfr avsnitt 1.5 om hur begreppet norm även används i en mer vidsträckt betydelse. 
675

 von Essen (2000) s. 51 f. 
676

 Jfr Strömberg (1999) s. 38. 
677

 Prop. 1973:90 s. 203 f. Jfr Hultqvist (1995) s. 328. 
678

 Strömberg (1999) s. 39. Jfr även t.ex. SOU 1996:157 s. 135. 
679

 Prop. 1973:90 s. 204. 
680

 Prop. 2009/10:80 s. 220.  
681

 Se t.ex. bet. 2000/01:KU26, bilaga 5, s. 26 f. Jfr Strömberg (1999) s. 38, Bull (2004) s. 

80, Nergelius (2014) s. 83 ff. och Påhlsson (2013) s. 27 f. 
682

 Se t.ex. RÅ 1980 1:92 och 7 kap. 17 § IL om vissa subjekt som är befriade från in-

komstskatt, se vidare SOU 1995:63 s. 225, Hultqvist (1995) s. 329 f., Lagerqvist Veloz 

Roca (1999) s. 250 ff., Bull (2004) s. 80 och Påhlsson (2013) s. 27 f. 
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ett krav på språkbruket i lagtexten.683 Kravet innebär därmed endast 

ett ”formellt krav på lagtextens utformning”.684 

En rättsregel som ges ut i enlighet med 8 kap. RF anses också vara 

bindande för myndigheter och enskilda.685 Att rättreglerna ska be-

traktas som bindande hindrar dock inte att rättsregler kan få en fakul-

tativ utformning eller att rättsregler kan vara dispositiva. Införandet 

av s.k. målsättningsstadganden och bestämmelser som innehåller or-

det bör i olika författningar innebär således inte att föreskriften förlo-

rar sin bindande karaktär.686 Den bindande karaktären hos dessa ty-

per av stadganden skulle kunna uttryckas på så sätt att de är bindande 

i den meningen att de ska beaktas. Innehållet i bestämmelsen samt 

dess utformning kan sedermera innebära valmöjligheter vid tillämp-

ningen.687   

Därutöver har Strömberg identifierat vad som enligt honom kanske 

bör betraktas som det främsta kännetecknet på de rättsregler som ut-

färdas med stöd av 8 kap. RF, nämligen deras karaktär av ensidiga 

diktat och som en yttring av den offentliga makt som legalitetsprinci-

pen ger uttryck för.688 Genom identifierandet av detta kriterium skulle 

det t.ex. vara möjligt att skilja på normgivning från det allmännas sida 

och offentliga organs uppträdande på den privata marknaden. Ett ex-

empel på det förra är kommunernas antagande av lokala ordningsfö-

reskrifter, medan ett exempel på det senare är när en kommun som 

juridisk person ingår avtal på civilrättslig grund. 

De ovan beskrivna kriterierna på en norm i RF:s mening kan alla 

tillskrivas bestämmelserna i KRL.689 Det kan dock noteras att även 

den kompletterande normgivning som RKR publicerar uppvisar flera 

av de kännetecken som har behandlats ovan, bl.a. i fråga om reglernas 

generella tillämpbarhet och deras karaktär av ensidiga diktat i förhål-

lande till kommunerna. Huruvida den kompletterande normgivning-

                                                

 
683

 Påhlsson (2013) s. 28 f. 
684

 Bull (2004) s. 79. Jfr von Essen (2000) s. 66. 
685

 Prop. 1973:90 s. 203. Jfr prop. 2009/10:80 s. 216. 
686

 Se prop. 1975/76:112 s. 66, prop. 2009/10:80 s. 216 och jfr Strömberg (1999) s. 43. 
687

 Jfr Lagerqvist Veloz Roca (1999) s. 194 ff. och von Essen (2000) s. 61 ff. 
688

 Strömberg (1999) s. 34 f. Jfr von Essen (2000) s. 59 och avsnitt 7.2.1. 
689

 Jfr von Essen (2000) s. 52, som poängterar att varje enskild föreskrift i en författning 

måste uppfylla kriterierna för att betraktas som en norm i RF:s mening. 
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en kan betraktas som bindande eller inte är dock en mer komplex 

fråga.690 

Bestämmelserna om normgivningsmakten bygger fortsättningsvis 

på att normer av lägre hierarkisk valör får sitt stöd från normer högre 

upp i hierarkin. Det finns med andra ord ”ett krav på ett slags inre 

sammanhang eller koherens i normsystemet, såväl formellt som ma-

teriellt.”691 Bestämmelserna om normprövning i 11 kap. 14 § och 12 

kap. 10 § RF kan ses som ett uttryck för denna utgångspunkt.692 En 

sådan utgångspunkt har även sedan länge upprätthållits i praxis, där 

flertalet föreskrifter i författningar av lägre valör har prövats och även 

underkänts såsom stridande mot en överordnad författning alterna-

tivt inte varit beslutade av ett behörigt organ.693 I det följande ska för-

delningen av normgivningsmakten beröras.  

Utgångspunkten, enligt 1 kap. 4 § RF, är att riksdagen är folkets 

främsta företrädare och den institution som stiftar lag. Riksdagens 

makt att lagstifta är endast inskränkt av bestämmelser i grundlagar-

na.694 Exempel på sådana inskränkningar återfinns i 2 kap. RF om de 

grundläggande fri- och rättigheterna. Utöver de inskränkningar som 

finns intagna i grundlag har riksdagen makt att stifta lag i vilket ämne 

som helst, oavsett om t.ex. regeringen har utfärdat en förordning i 

ämnet. Den absoluta normgivningsmakten – riksdagen beslutar även 

om grundlagarnas innehåll – följer dels av stadgandet i 1 kap. 4 § RF, 

dels av 8 kap. 8 § RF samt den formella lagkraftens princip såsom den 

kommer till uttryck i 8 kap. 18 § RF.695 

Trots riksdagens absoluta företräde att utfärda bindande rättsregler 

brukar ett primärområde i normgivningssammanhang urskiljas även 

                                                

 
690

 Se vidare avsnitt 7.2.3, 7.2.4 och 7.3. 
691

 Nergelius (2014) s. 82. Jfr Bull & Sterzel (2013) s. 192 och Strömberg (1999) s. 29 och 

53. 
692

 Jfr prop. 2009/10:80 s. 141. 
693

 Se t.ex. RÅ 1988 ref. 146, RÅ 1988 ref. 151, HFD 2013 ref. 37, HFD 2013 ref. 80, RH 

1997:47 och NJA 1996 s. 370. 
694

 Riksdagens lagstiftningsmakt kan också inskränkas genom överlåtelse av makt till EU 

och genom andra internationella samarbeten och avtal. Även inskränkningar som kan hän-

föras till olika internationella samarbeten bygger dock, enligt min uppfattning, åtminstone 

indirekt på bestämmelserna i grundlagarna, framför allt genom bestämmelserna i 10 kap. 

RF. Jfr von Essen (2000) s. 115. 
695

 Nergelius (2014) s. 92 f. och Strömberg (1999) s. 55 f. och 100 f. Jfr även prop. 

1973:90 s. 204. 
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för regeringen. En skillnad upprätthålls därmed mellan dels riksda-

gens primärområde, dels regeringens primärområde.696 Inom ramen 

för regeringens primärområde har regeringen möjlighet, enligt 8 kap. 

7 § 1 st. RF, att dels utfärda s.k. verkställighetsföreskrifter (p. 1), dels 

utfärda föreskrifter som inte enligt grundlag ska utfärdas av riksdagen 

(p. 2). Den senare, i punkt 2, stadgade normgivningsmakten är den 

som brukar benämnas regeringens restkompetens.697 Verkställighets-

föreskrifter kan regeringen meddela till all lagstiftning, medan rege-

ringens restkompetens endast omfattar de områden som faller utan-

för det primära lagområdet. 

Bestämmelserna om lagstiftningsmakten i RF – det primära lagom-

rådet – brukar delas upp i dels ett obligatoriskt lagområde, dels ett 

fakultativt lagområde. Inom det obligatoriska lagområdet får inte 

normgivningsmakten delegeras utan där måste riksdagen besluta ge-

nom lag i en viss fråga, medan riksdagen inom det fakultativa lagom-

rådet kan delegera normgivningsmakten vidare till regeringen. Det 

primära lagområdet stadgas i 8 kap. 2 § RF.698 Skillnaden mellan de 

ämnen som kräver lagform – det obligatoriska lagområdet – och de 

ämnen som kan delegeras – det fakultativa lagområdet – kan utläsas 

ur framför allt 8 kap. 3-6 §§ RF.  

Till det obligatoriska lagområdet hänförs framför allt lagstiftning 

som inskränker grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap. RF, civil-

rättslig lagstiftning enligt 8 kap. 2 § 1 st. 1 p. RF samt lagstiftning som 

kan hänföras till kärnan av det offentligas maktutövande i enlighet 

med de begränsningar som framgår av 8 kap. 3 § RF. Bestämmelser 

om skatt – inkl. grunderna för den kommunala beskattningen – hör 

enligt den senare bestämmelsen exempelvis till det obligatoriska la-

gområdet enligt 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF. Ett undantag framgår dock av 

8 kap. 9 § 2 p. RF som ger riksdagen möjlighet att bemyndiga kom-

muner att besluta föreskrifter om skatt som syftar till att reglera tra-

                                                

 
696

 Se prop. 2009/10:80 s. 216. Jfr t.ex. Nergelius (2014) s. 86, Strömberg & Lundell (2011) 

s. 114 och von Essen (2000) s. 115 ff. Se även Sterzel (2004b). 
697

 Se Nergelius (2014) s. 101, Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 

220 f. och Lavin (2001) s. 87 ff.  
698

 Det kan noteras att krav på lagform även kan förekomma på andra ställen i grundlagar-

na, se 8 kap. 2 § 2 st. RF och vidare t.ex. 2 kap. 18 § RF, 12 kap. 7 § RF och 2 kap. 18 § 

TF. Jfr prop. 2009/10:80 s. 221, Nergelius (2014) s. 87 ff. och Sterzel (2012) s. 82 f. 
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fikförhållandena i kommunen. De enda övriga undantag som ställs 

upp i 8 kap. 3 § RF, är att föreskrifterna inte får avse annan rättsver-

kan av brott än böter eller konkurs eller utsökning. Delegationsmöj-

ligheterna är därmed vidsträckta inom det offentligrättsliga områ-

det.699 

Enligt huvudregeln ska även bestämmelser som rör grunderna för 

kommunernas organisation och verksamhetsformer samt kommu-

nernas befogenheter och åliggande i övrigt enligt 8 kap. 2 § 1 st. 3 p. 

RF bestämmas genom lag. Sådana bestämmelser hör således till det 

primära lagområdet. Sådana föreskrifter hör dock inte till det obliga-

toriska utan det fakultativa lagområdet. När det gäller sådana frågor 

har därmed riksdagen möjlighet att delegera normgivningsmakten 

vidare enligt 8 kap. 3 och 10 §§ RF.700 

Vad gäller redovisningsregleringen kan i fråga om privat sektor no-

teras att lagstiftningen har visat sig vara svår att dela in i rent offentli-

grättsliga alternativt rent privaträttsliga föreskrifter.701 Normgivning-

en inom detta område uppvisar enligt Norberg ”flera särdrag som inte 

passar in i den något fyrkantiga modell för föreskriftsmakten som 

framgår av RF.”702 Av intresse i en konstitutionell kontext är att regle-

ringen för den privata sektorn därmed i olika delar skulle kunna tän-

kas omfattas av dels 8 kap. 2 § 1 st. 1 p. RF, dels 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. 

RF. De föreskrifter som omfattas av 8 kap. 2 § 1 st. 1 p. RF skulle inte 

vara möjliga att delegera vidare enligt 8 kap. RF eftersom de är en del 

av det obligatoriska lagområdet. De föreskrifter som omfattas av 8 

kap. 2 § 1 st. 2 p. RF, skulle däremot vara möjliga att delegera i enlig-

het med 8 kap. 3 § RF. Beroende på vilken bedömning som görs av 

redovisningsregleringens karaktär kan således t.ex. delegering av fö-

reskriftsmakt till FI visa sig problematisk.703 

                                                

 
699

 Jfr Nergelius (2014) s. 98. 
700

 von Essen (2000) s. 121. 
701

 Se t.ex. SOU 1994:17 (del I) s. 111 ff. SOU 1996:157 s. 136 ff., prop. 1998/99:130, 

bilaga 11, s. 256 f., Norberg (1991) s. 123 ff., Bull (2004) s. 74 f., Kellgren (SN 2003) s. 

335 och Bjuvberg (2013b) s. 53 ff. 
702

 Norberg (1991) s. 141. 
703

 Se SOU 1996:157 s. 148 ff., 164 f. och 188 f. och Bjuvberg (2013b) s. 51 ff. Jfr avsnitt 

5.4. En diskussion uppstod t.ex. under år 2015 med anledning av att FI föreslog ett infö-

rande av amorteringskrav på bolån. I det lagstiftningsärende som sedermera tog vid ansåg 
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I fråga om normgivning som berör den kommunala redovisnings-

skyldigheten uppstår, enligt min uppfattning, inte några gränsdrag-

ningsproblem vad gäller förhållandet mellan det obligatoriska respek-

tive fakultativa lagområdet. Det som regleras i KRL innebär åliggan-

den för kommunerna. Riksdagen har därmed utfärdat lagstiftningen i 

enlighet med 8 kap. 2 § 1 st. 3 p. RF. Lagen är således en offentlig-

rättslig lagstiftning där staten närmare bestämt ramarna för kommu-

nernas verksamhet. Lagstiftningen hör i och med detta till det pri-

mära lagområdet. Det är dock fråga om offentligrättsliga föreskrifter 

inom det fakultativa lagområdet som kan delegeras enligt 8 kap. 3 § 

RF.704 Enligt 8 kap. 3 § RF får riksdagen bemyndiga regeringen att 

utfärda förordningar i frågor som omfattas av 8 kap. 2 § 1 st. 2 och 3 

p. RF.  

Någon delegation till regeringen har inte aktualiserats inom ramen 

för KRL och det kan anföras att användningen av sådan delegering 

gällande kommunalrättsliga frågor inte heller i någon större utsträck-

ning kan ha varit tanken med bestämmelserna. Snarare torde ut-

gångspunkten vara att kommunerna – i enlighet med principen om 

den kommunala självstyrelsen – självständigt ska komplettera den 

lagreglering som riksdagen beslutat om.705 Det torde dock inte bli 

fråga om att betrakta sådana kompletteringar från kommunernas sida 

som bindande föreskrifter, eftersom direktdelegation till kommuner-

na från riksdagen inte är möjligt i andra fall än vad som framgår av 8 

kap. 9 § RF.706 Kommunerna har inte heller någon på RF grundad 

egen kompetens att besluta om föreskrifter, utan sådan kompetens 

kräver alltid enligt 8 kap. 10 § RF bemyndiganden från riksdag och 

regering genom s.k. subdelegation. 

Regeringen har inte heller utfärdat några föreskrifter som inte byg-

ger på delegation från riksdagen. Regeringen skulle kunna utfärda 

                                                                                                                                  

 
Lagrådet att det inte var fråga om privaträttsliga föreskrifter vilket innebar att normgiv-

ningsmakt kunde delegeras till FI, se prop. 2015/16:89 s. 30 f. Jfr bet. 2015/16:FiU30.  
704

 Jfr tidigare gällande 8 kap. 7 § RF (senaste lydelse 2002:903) och den uppräkning av 

frågor där delegation var möjlig. I propositionen som föregick 2010 års revidering av RF 

uttalas att den nya skrivningen i 8 kap. 3 § RF kan komma att utvidga möjligheterna till 

delegation, prop. 2009/10:80 s. 222 f. 
705

 Jfr prop. 2009/10:80 s. 222 f. och Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca & Reichel 

(2011) s. 207. Jfr även avsnitt 2.3.1 och 7.2.1. 
706

 Jfr SOU 2015:24 s. 689 ff. 
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verkställighetsföreskrifter som komplement till KRL.707 I förarbetena 

till KRL anfördes i stället att det skulle vara den kompletterande 

normgivningen som skulle fungera som ”verkställighetsföreskrifter” i 

förhållande till KRL.708 Sådana ”verkställighetsföreskrifter” skulle så-

ledes publiceras av det normgivande organet inom ramen för hänvis-

ningen till god redovisningssed. Att beteckna den kompletterande 

normgivningen som en form av ”verkställighetsföreskrifter” rimmar 

dock illa med RF:s bestämmelser. I RF ges det nämligen inte ut-

rymme för några sådana ”kompletterande normgivare” med befogen-

het att utfärda bindande föreskrifter utöver de organ som uttryckligen 

ges sådan makt i 8 kap. RF. Bestämmelserna om normgivningsmak-

ten ska i detta avseende betraktas som uttömmande.709 Huruvida frå-

gan faller inom riksdagens eller regeringens primärområde spelar 

ingen roll. Normgivningsmakt i RF:s mening kan endast komma i 

fråga för de organ som finns uppräknade i 8 kap. 1 § RF.710 I enlighet 

med detta har HFD t.ex. uttalat att ett kommunalförbund inte kan 

utnyttja en kommuns föreskriftsrätt som delegerats efter bemyndi-

gande enligt 8 kap. RF.711 Alla de organ som räknas upp i 8 kap. 1 § RF 

är därtill offentligrättsliga subjekt. Delegation till privaträttsliga sub-

jekt är således i princip förbjuden. Strömberg anför att om förhållan-

det (i avseendet mellan det allmänna och en annan huvudman) är 

privaträttsligt, så är delegation utesluten.712  

För det kommunala redovisningsrättsliga området gäller att kom-

munerna innan KRL:s införande själva hade kontroll över regleringen 

av kommunens redovisning, detta inom de ramar som KL ställde upp. 

Fullmäktige skulle bl.a. enligt nu upphävda 8 kap. 23 § KL meddela 

närmare föreskrifter om redovisningen.713 Även om kommunförbun-

den gav ut rekommendationer och normalreglementen innebar upp-

lägget i praktiken att varje kommun antog sitt eget redovisningsreg-

                                                

 
707

 Prop. 1973:90 s. 304 f. och von Essen (2000) s. 122 f. 
708

 Ds 1996:30 s. 32. 
709

 Se prop. 1973:90 s. 209. Jfr Strömberg (FT 1976) s. 70 f., Strömberg (1999) s. 174 

samt Strömberg & Lundell (2011) s. 119. 
710

 Strömberg (1999) s. 34. 
711

 Se HFD 2013 ref. 80. Jfr även Lagrådets uttalande i prop. 2011/12:149 s. 45 f., som 

HFD hänvisar till i det aktuella målet. 
712

 Strömberg (FT 1976) s. 70. 
713

 Se avsnitt 2.2.5. Jfr prop. 1990/91:117 s. 121 f. och 216 f. 
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lemente, en form av intern kommunal normgivning. Bestämmelserna 

i ett sådant reglemente torde dock inte betraktas som föreskrifter i 

RF:s mening, eftersom det skulle innebära att KL innehöll en otillåten 

direktdelegation från riksdagen till kommunerna.714 I och med KRL:s 

införande utmönstrades 8 kap. 23 § KL. 

Eftersom bestämmelserna i RF är uttömmande och RKR inte kan 

betraktas som något av de organ som tilldelas normgivningsmakt i 8 

kap. RF, kan inte normgivningsmakt i RF:s mening delegeras till 

RKR. Det kan även konstateras att det inte har skett någon delegering 

av normgivningsmakt enligt 8 kap. RF till RKR.715 Att det inte förelig-

ger någon möjlighet att delegera normgivningsmakt i RF:s mening till 

RKR kan jämföras med vad som gäller för BFN och FI. Som tidigare 

nämnts har delegation av föreskriftsrätt möjliggjorts till FI, men inte 

till BFN.716 BFN skulle dock genom överordnade författningar for-

mellt sett kunna delegeras föreskriftsmakt i enlighet med RF, medan 

RKR som privaträttsligt organ inte omfattas av denna möjlighet.717 En 

principiell skillnad föreligger här mellan ett organ – BFN – som uti-

från sin status som förvaltningsmyndighet kan tilldelas normgiv-

ningsmakt men inte har blivit tilldelad någon sådan, jämfört med ett 

annat organ – RKR – till vilket normgivningsmakt varken har eller får 

delegeras.  

Slutsatsen vad gäller deras respektive rätt att utfärda bindande fö-

reskrifter är dock densamma, varken BFN eller RKR får i dagsläget 

utfärda sådana. I förhållande till FI föreligger således en konkret 

skillnad i förhållande till både RKR och BFN. 

 

                                                

 
714

 Jfr SOU 2015:24 s. 689 ff. 
715

 I och med detta omfattas RKR:s kompletterande normgivning inte heller av RF:s be-

stämmelser om normprövning i 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF. Normprövning omfattar 

endast förhållandet mellan sådana normer som betraktas som föreskrifter i RF:s mening, 

se prop. 2009/10:80 s. 141 ff., 289 f. och 292. Jfr Bull & Sterzel (2013) s. 273 och Wenan-

der (FT 2015) s. 446. Noterbart är att inte heller BFN:s allmänna råd omfattas av dessa 

bestämmelsers tillämpningsområde. 
716

 Avsnitt 5.4. 
717

 Jag bortser här från den tidigare diskuterade frågan om förhållandet mellan privat- eller 

offentligrättsliga regler inom det redovisningsrättsliga området, vilket har avgörande bety-

delse för huruvida delegation i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. RF överhuvudtaget 

är tillåten till BFN.   
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7.2.3 Allmänna råd och liknande uttalanden 

I 8 kap. RF finns, som behandlats i föregående avsnitt, grundlagsbe-

stämmelserna om lagar och andra föreskrifter. I kapitlet regleras de 

bindande föreskrifter som statsmakten på olika nivåer kan besluta 

om. I detta avsnitt ska övriga regler och uttalanden som det allmänna 

kan utfärda och publicera behandlas. Den centrala frågan är vilken 

betydelse dessa har inom redovisningsområdet. Den regelform som 

framför allt ska behandlas är allmänna råd. 

Av 27 § FsamlF framgår att allmänna råd ingår i den vidare be-

nämningen regler som statsmakten förfogar över för styrning i olika 

frågor. Den gemensamma termen för författningar och allmänna råd 

är således regler.718 Allmänna råd får därmed anses inneha en sär-

skild ställning som regleringsform inom det allmännas verksamhet.719 

Allmänna råd är inte behandlade i RF och dessa ska enligt FsamlF 

ges en annan innebörd än vad som kan tillskrivas en författning. All-

männa råd beskrivs i 1 § FsamlF, som sådana generella rekommen-

dationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan 

eller bör handla i ett visst hänseende.  

Som uttrycks i 1 § FsamlF är det fråga om rekommendationer och 

även rent språkligt – utifrån rubriceringen allmänna råd – innebär 

dessa alltså ingen bindande förpliktelse för dem som ska tillämpa det 

aktuella rådet. Allmänna råd är således inte bindande i konstitutionell 

mening.720 I propositionen till KungL beskrev föredragande allmänna 

råd som sådana ”[r]egler som anvisar hur en person lämpligen kan 

förfara i vissa hänseenden men där det likväl står den enskilde fritt att 

välja en annan väg för att nå det önskade resultatet”.721 Av detta följer 

                                                

 
718

 Se t.ex. prop. 1975/76:112 s. 67, prop. 1983/84:119 s. 7 samt Ds 1998:43 s. 26. Jfr 

Bejstam (FT 2000) s. 24. Terminologin har kritiserats, se Hultqvist (1995) s. 176 och 

Påhlsson (1995) s. 388 
719

 Noterbart är att rubriken på ett allmänt råd inte är avgörande för bedömningen huruvida 

det är fråga om ett allmänt råd i FsamlF mening. Detta följer av 18 c § FsamlF där det 

stadgas att myndigheter under regeringen ska ha upprättat en förteckning över alla sina 

gällande allmänna råd, på samma sätt som gäller för myndigheternas författningar, oavsett 

vilken rubrik som författningarna eller råden har, jfr Påhlsson (SN 2006) s. 403. 
720

 Se t.ex. RÅ 1991 ref. 44, RÅ 2005 ref. 45, RÅ 2008 ref. 27 samt NJA 1995 s. 693. Jfr 

Påhlsson (2013) s. 104, Bull & Sterzel (2013) s. 191, Warnling-Nerep (FT 2009) s. 410 f. 

och Hultqvist (1995) s. 180.  
721

 Prop. 1975/76:112 s. 66. 
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att ett allmänt råd inte hindrar att andra omständigheter beaktas och 

läggs till grund för en viss bedömning. I likhet med författningar ska 

dock allmänna råd vara generellt utformade.722 

RÅ 2008 ref. 27 kan visa hur allmänna råd inte begränsar möjlig-

heten att anföra även andra relevanta omständigheter i ett visst fall. I 

målet prövades frågan om rätten till ersättning för merutgifter inom 

ramen för prövningen av handikappersättning enligt lagen (1998:703) 

om handikappersättning och vårdbidrag. I målet uttalades att endast 

den omständighet att en viss kostnad inte fanns upptagen i Försäk-

ringskassans allmänna råd inte i sig utgjorde skäl för att inte beakta 

den som en sådan merutgift som kan grunda rätt till handikapper-

sättning. HFD uttalade vidare att Försäkringskassans allmänna råd i 

regel får anses utgöra ett fullgott underlag, men om det kan konstate-

ras att den aktuella kostnaden var föranledd av funktionsnedsättning-

en så ska den beaktas som en merutgift vid bedömningen av rätten till 

handikappersättning.   

Den principiella uppdelningen mellan bindande författningar och 

icke bindande allmänna råd etc. är relativt nyligen genomförd. Tidi-

gare fanns exempelvis regler som benämndes anvisningar, vars rätts-

liga ställning inte alltid motsvarade den benämning som användes. 

Till kommunalskattelagen (1928:370) fanns det t.ex. ett stort antal 

anvisningar som formellt sett hade karaktären av lag.723 I förarbetena 

till KungL menade departementschefen att vissa sådana anvisningar 

skulle betraktas som författningar och därmed även föreskrifter i en-

lighet med 8 kap. RF.724 Samtidigt visade det sig under mitten av 

1980-talet att även (dåvarande) RSV använde sig av benämningen 

anvisningar när det publicerade vissa uttalanden. Huruvida dessa 

skulle betraktas som bindande föreskrifter eller som oförbindande 

allmänna råd visade sig i vissa fall vara oklart.725 Regelsystematiken 

med användningen av anvisningar är i dag övergiven och i stort sett 

                                                

 
722

 Jfr Ds Ju 1982:11 s. 61 f. 
723

 Se särskilt 24 och 41 §§ med tillhörande anvisningar avseende kopplingen till bokfö-

ringsmässiga grunder. Jfr Ds Ju 1982:11 s. 19 f. och prop. 1980/81:80 s. 40. 
724

 Prop. 1975/76:112 s. 66 f. Jfr Ds Kn 1981:16 s. 22 f. 
725

 Se t.ex. RÅ 1988 ref. 151 och RÅ 1991 ref. 44. Jfr Hultqvist (1995) s. 178 f. 
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utmönstrad ur det offentligas regelgivning.726 Termen anvisning får 

exempelvis inte längre, enligt 18 b § 2 st. FsamlF, användas i rubriken 

till en författning.  

I och med att allmänna råd inte är bindande i samma mening som 

författningar anses de i regel inte vara överklagbara.727 KamR har 

prövat huruvida ett beslut av BFN att utfärda det allmänna rådet 

BFNAR 2013:2 med tillhörande vägledning var överklagbart beaktat 

22 § FL.728 En privatperson överklagade BFN:s beslut att utfärda det 

aktuella allmänna rådet. FörvR avvisade överklagandet och KamR 

avslog överklagandet om att avvisandet var felaktigt. KamR anförde 

bl.a. följande: 

 

”Bokföringsnämndens allmänna råd med tillhörande vägledning är således 

endast råd eller upplysningar inom bokföringsområdet. Dessa är inte bindande 

vare sig för enskilda eller myndigheter. Enligt huvudregeln är de därmed inte 

överklagbara. Både rådet och vägledningen kan dock anses ha en vägledande 

funktion för hur bedömningen i bokföringsfrågorna kan komma att göras. En-

ligt kammarrätten saknar de emellertid sådana rättsverkningar att det finns ett 

behov av rättsskydd i form av överklagbarhet.”729 

 

I målet var det en enskild som ville överklaga innehållet i de allmänna 

råden eftersom innehållet ansågs ha betydelse för dennes fortsatta 

verksamhet. Frågan gällde inte en konkret tvist om tillämpningen av 

aktuella redovisningsregler utan det var beslutet att anta det allmänna 

rådet som överklagades. KamR prövade som sagt överklagbarheten i 

förhållande till 22 § FL. I enlighet med uttalanden i den juridiska lit-

teraturen och tidigare praxis ansåg KamR att huvudregeln om icke 

överklagbarhet vad gäller icke bindande uttalanden från det allmänna 

även omfattade beslutet att anta ett nytt allmänt råd. Domstolen an-

såg inte heller att de praktiska rättsverkningarna var sådana att över-

klagbarhet ändå skulle inträda.  

Även om huvudregeln är att allmänna råd inte är överklagbara sy-

nes det dock inte vara möjligt att hävda att oförbindande uttalanden 

                                                

 
726

 Se SOU 1978:52 s. 73, SOU 1980:10 s. 145 och prop. 1983/84:119. Jfr Strömberg 

(1999) s. 44 f. och Hultqvist (1995) s. 174. 
727

 RRK K76 2:16. Jfr SOU 2010:29 s. 621 och Hellners & Malmqvist (2010) s. 279. 
728

 Kammarrätten i Stockholms dom den 31 mars 2014 i mål nr 432-14. 
729

 Kammarrätten i Stockholms dom den 31 mars 2014 i mål nr 432-14. 
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från det allmännas sida aldrig skulle vara överklagbara. I det s.k. oliv-

oljefallet, RÅ 2004 ref. 8, ansåg HFD att en av Livsmedelsverket of-

fentliggjord skrivelse, kompletterad med ett pressmeddelande jämte 

vissa ytterligare uppgifter på verkets hemsida, utgjorde ett överklag-

bart beslut trots att skrivelsen rubricerats som information. Inled-

ningsvis prövade HFD huruvida ett beslut överhuvudtaget förelåg, 

vilket HFD ansåg att det gjorde. Därefter prövade även HFD huruvida 

detta beslut var överklagbart, vilket HFD ansåg att det var.730 Det 

grundläggande kriteriet för överklagbarhet, som också framgår av 

KamR:s dom om överklagbarheten av BFN:s allmänna råd, är vilka 

rättsverkningar en viss åtgärd får, eller kan få, för den som berörs.731 

I fråga om RKR:s kompletterande normgivningen kan konstateras 

att FL inte är tillämplig, eftersom RKR inte är en förvaltningsmyndig-

het. RKR:s beslut att publicera ny kompletterande normgivning kan 

därmed inte överklagas enligt bestämmelserna i FL. Det förekommer 

inte heller någon annan bestämmelse som möjliggör överprövning av 

något av det materiel som RKR publicerar. Förhållandet skulle vid en 

första anblick kunna ses som otillfredsställande. Vid en jämförelse 

med BFN:s allmänna råd – som har enskilda som adressater och ändå 

inte anses kunna bli föremål för rättslig prövning – är det dock, enligt 

min uppfattning, inte särskilt uppseendeväckande. 

Eftersom allmänna råd inte är bindande krävs det inte något be-

myndigande för en myndighet att publicera sådana.732 En sådan befo-

genhet får i stället anses ligga inom ramen för den generella kompe-

tens som tillfaller en myndighet att inom sitt verksamhetsområde 

verka för en enhetlig tillämpning av aktuella föreskrifter. Saken torde 

inte heller förändras av det faktum att det i vissa myndigheters in-

struktion föreskrivs ett uttryckligt krav på att utfärda allmänna råd 

inom ett visst område. Strömberg noterar att detta snarare får betrak-

                                                

 
730

 Jfr RÅ 1996 ref. 43 och RÅ 2007 ref. 7. 
731

 SOU 2010:29 s. 616 ff. Jfr Ragnemalm (2014) s. 163 ff., Bohlin & Warnling-Nerep 

(2007) s. 243 ff. och Strömberg & Lundell (2014) s. 202 ff. 
732

 Prop. 1983/84:119 s. 7 och 24. Jfr Holmberg m.fl. (2012) s. 353, Påhlsson (SN 2006) s. 

403, Strömberg (1999) s. 45, Sterzel (2009) s. 264 och Bejstam (FT 2000) s. 24. Jfr även 

Ds Ju 1982:11 om förslag till krav på bemyndigande.  
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tas som ett ”åläggande” än ett bemyndigande för den aktuella myn-

digheten.733  

Som exempel på ett sådant åläggande kan nämnas att BFN i enlig-

het med sin instruktion ska utarbeta allmänna råd inom det redovis-

ningsrättsliga området.734 Något sådant stöd behövs dock alltså inte 

för att en myndighet ska kunna utfärda egna allmänna råd. Strömberg 

anser dock att det inte kan vara utan betydelse att sådana bemyndi-

ganden faktiskt ges i t.ex. en myndighets instruktion, i och med att 

regeringen därmed anger inom vilka områden som den anser att all-

männa råd behövs.735 

Eftersom RKR inte är en statlig förvaltningsmyndighet står organet 

utanför regeringens instruktionsmakt. Således finns det ingen förord-

ning utfärdad som instruerar RKR i fråga om vilka uppgifter det ska 

ha ansvaret för. RKR:s uppgifter framgår dock av föreningens stadgar. 

Motsvarande åläggande som kan identifieras i BFN:s instruktion, 

återfinns i RKR:s stadgar. I 2 § RKR stadgar fastslås att RKR ska 

”göra uttolkningar av god redovisningssed och utarbeta rekommen-

dationer i redovisningsfrågor som är av principiell betydelse eller av 

större vikt”.736 RKR har således instruerats på liknande sätt som BFN 

att ansvara för utvecklandet av god redovisningssed. De rekommen-

dationer som RKR publicerar är dock i formell mening inte jämför-

bara med sådana allmänna råd som BFN publicerar. 

Det allmänna publicerar även flera andra typer av uttalanden med 

skiftande karaktär, som inte kan hänföras till en författning och inte 

heller kan anses överensstämma med legaldefinitionen på allmänna 

råd i 1 § FsamlF. Att svårigheter kan uppstå vid kategoriseringen av 

främst oförbindande uttalanden är uppenbart, beaktat att något som 

är att betrakta som ett allmänt råd i FsamlF mening, inte behöver ha 

rubricerats som ett sådant.  

Olika uttalanden från det allmänna kan komma att benämnas som 

information, styrsignaler, yttranden, handledningar, vägledningar, 

                                                

 
733

 Strömberg (1999) s. 45. 
734

 Se 2 § förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden. Jfr även 8 kap. 1 

§ 1 st. BFL. 
735

 Strömberg (1999) s. 45. Sådana ”ålägganden” kan även förekomma i lagform, se t.ex. 

13 kap. 3 § SoL. 
736

 Jfr avsnitt 4.2. 
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meddelanden m.fl., samtidigt som det är oklart om de samtidigt ska 

betraktas som sådana allmänna råd som definieras i FsamlF. Påhls-

son har exempelvis, vad gäller Skatteverket, identifierat att sådana 

allmänna råd som definieras i FsamlF förekommer i både handled-

ningar, styrsignaler och meddelanden från Skatteverket, och detta 

utöver de publikationer som uttryckligen benämns allmänna råd.737  

Även t.ex. BFN publicerar uttalanden i andra typer av dokument 

utöver de dokument som publiceras under rubriken allmänna råd, 

bl.a. genom publikationer som benämns vägledningar respektive ut-

talanden. I likhet med vad Påhlsson anför om Skatteverkets olika 

publikationer synes det även i BFN:s övriga publikationer förekomma 

sådana allmänna råd som omfattas av definitionen i FsamlF utöver de 

regler som uttryckligen benämns allmänna råd. BFN:s uttalanden 

publiceras t.o.m. i formen allmänna råd.738 Den kompletterande 

normgivningen utgörs således, enligt min uppfattning, inte endast av 

de allmänna råd som myndigheten uttryckligen har publicerat under 

denna rubrik. 

Som visats tidigare gäller en liknande utgångspunkt för det materi-

al som RKR publicerar.739 RKR:s yttranden innehåller t.ex. ofta utta-

landen om vad RKR anser vara god redovisningssed gällande en viss 

fråga, samtidigt som de särskiljs från organets rekommendationer. 

 

7.2.4 Privat rättsbildning 

Någon delegation av normgivningsmakt enligt 8 kap. RF har som ti-

digare nämnts inte skett till RKR och kan inte heller aktualiseras ef-

tersom bestämmelserna i RF är uttömmande.740 RKR:s kompetens 

omfattar dock publicerandet av ”kompletterande normgivning”. En 

fråga som ska diskuteras i detta avsnitt är om RKR:s kompetens i 

detta avseende alternativt kan anses innebära en delegation av befo-

genheten att utföra en förvaltningsuppgift enligt 12 kap. 4 § 2 st. RF. 

Förhållandet mellan sådan normgivning som utfärdas i enlighet 

med bestämmelserna i 8 kap. RF och sådana förvaltningsuppgifter 
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 Påhlsson (SN 2006) s. 404 ff. 
738

 Avsnitt 5.4. 
739

 Avsnitt 6.6. 
740

 Avsnitt 7.2.2. 
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som i enlighet med 12 kap. 4 § 2 st. RF kan överlämnas till juridiska 

personer och enskilda individer är inte helt klart.741  

Huruvida det föreligger en skillnad mellan normgivning och andra 

förvaltningsuppgifter, eller om normgivning endast ska ses som en 

form av förvaltning, är en fråga som har diskuterats i den juridiska 

litteraturen. Å ena sidan kan ett normgivningsärende betraktas inne-

bära en förvaltningsuppgift för t.ex. en myndighet eller kommun som 

utmynnar i ett förvaltningsbeslut, ett s.k. normbeslut.742 Å andra si-

dan hålls bestämmelserna om normgivning och förvaltning i RF 

isär.743  

Marcusson har här fångat upp vissa nyansskillnader i synsätt hos 

Wittrock respektive Strömberg.744 Wittrock menar å ena sidan att 

”normgivning är en av RF förutsedd form av uppgift för förvalt-

ning”.745 Wittrock anför dock vidare att tillämpningen av den gene-

rella regeln i nuvarande 12 kap. 4 § 2 st. RF begränsas av bl.a. be-

stämmelserna om normgivningsmakten i 8 kap. RF. Strömberg me-

nar å andra sidan att begreppet förvaltningsuppgift ”knappast [lär] 

innefatta normgivning”.746 Marcusson konstaterar att även om Witt-

rock och Strömberg ger begreppet förvaltningsguppgift olika innebörd 

blir följden av deras resonemang densamma, nämligen att det inte är 

möjligt att delegera någon normgivningsmakt i RF:s mening till en-

skilda med stöd av nuvarande 12 kap. 4 § 2 st. RF.747 

Utifrån systematiken i RF bör normgivningsmakten, enligt min 

uppfattning, betraktas som något åtskilt från den ordinära förvalt-

ningen.748 Även om förvaltningsorgan i sig kan anförtros normgiv-

ningsmakt innefattandes s.k. normbeslut innebär detta inte att norm-

givningen och dess särskilda karaktär per automatik därmed ska ses 

                                                

 
741

 Bestämmelserna flyttades vid 2010 års revidering av RF i och med att förvaltningen fick 

ett eget kapitel. Endast mindre språkliga och redaktionella förändringar genomfördes. Nå-

gon förändring i sak var inte avsedd, se prop. 2009/10:80 s. 290 f. 
742

 Jfr Bohlin & Warnling-Nerep (2007) s. 49 ff. och von Essen (2000) s. 5. 
743

 Se 8 kap. respektive 12 kap. RF. 
744

 Se Marcusson (1989) s. 64 ff. 
745

 Wittrock (1986) s. 174. 
746

 Strömberg (1999) s. 34. Citatet är som synes från en senare upplaga av den aktuella 

boken. Marcusson refererar till Strömberg (1983). 
747

 Marcusson (1989) s. 65 f. 
748

 Jfr t.ex. Strömberg & Lundell (2014) s. 14. 
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som en av förvaltningen utförd förvaltningsuppgift i RF:s mening.749 

Normgivningsmakt kan således, enligt min uppfattning, inte delege-

ras till privaträttsliga subjekt genom tillämpning av 12 kap. 4 § 2 st. 

RF. Normgivningsmakt kan i enlighet med det ovan sagda därmed 

inte heller delegeras till kommuner genom tillämpning av 12 kap. 4 § 1 

st. RF.750 

Sammanfattningsvis kan anföras att det är möjligt att principiellt 

skilja på bestämmelserna om normgivningsmakten i 8 kap. RF samt 

delegeringen av densamma och bestämmelsen i 12 kap. 4 § 2 st. RF 

som berör överlämnandet av förvaltningsuppgift till enskild. Distinkt-

ionen dem emellan är dock inte helt tydlig. 

I förhållande till slutsatserna ovan kan konstateras att RKR:s upp-

drag är blandat. Uppdraget omfattar inte endast publicerandet av 

kompletterande normgivning, utan det innefattar även att sprida in-

formation om den kompletterande normgivningen samt i övrigt ta 

olika initiativ för att utveckla god redovisningssed.751 En del av RKR:s 

verksamhet kan därmed liknas vid en myndighets förvaltningsuppgif-

ter. 

Publicerandet av kompletterande normgivning borde dock betrak-

tas som en form av ”normgivning” och således bedömas i förhållande 

till dessa bestämmelser i RF. De rekommendationer som RKR publi-

cerar har t.ex. en karaktär som i huvudsak liknar traditionell norm-

givning. Dessa normers förenlighet med RF ska därmed, enligt min 

uppfattning, bedömas i förhållande till bestämmelserna om normgiv-

ningsmakten. Följden av detta, i ljuset av diskussionen ovan, är att 

RKR:s uppdrag att publicera rekommendationer inte ska betraktas 

som ett överlämnande av en förvaltningsuppgift enligt 12 kap. 4 § 2 st. 

RF.  

Den kompletterande normgivningen är i stället närmast att be-

trakta som s.k. privat rättsbildning.752 Med privat rättsbildning avses 

sådan rättsbildning som kan ha rättslig betydelse vid rättstillämp-

ningen samtidigt som materialet i sig inte är att betrakta som bin-

dande författningar från de i 8 kap. RF utpekade organen, eller som 

                                                

 
749

 Jfr RÅ 2005 not. 119 och prop. 1987/88:69 s. 34. 
750

 Jfr HFD 2013 ref. 80 och prop. 2009/10:80 s. 296. Jfr även avsnitt 7.2.2. 
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 Avsnitt 4.2. 
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 Se t.ex. Strömberg (1999) s. 34 ff. Jfr Norberg (1991) s. 128. 
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allmänna råd från myndigheter. De normer som publiceras kan inte 

heller hänföras till de övriga traditionella rättskällorna förarbeten, 

praxis eller den juridiska litteraturen.753 Strömberg menar att privat 

rättsbildning innefattar ”mer eller mindre generella regler” som till-

kommit ”genom vad som förefaller att vara ensidiga diktat från en-

skilda rättssubjekts sida”.754 I en redovisningsrättslig kontext har 

Norberg relaterat begreppet privat rättsbildning till termen rättsliga 

standarder.755 Inom det redovisningsrättsliga området har benäm-

ningen privat rättsbildning således använts om sådan kompletterande 

normgivning som, i formell mening, inte kan betraktas som bindande 

och som utfärdas av enskilda rättssubjekt. Det tidigare aktiva organet 

RR:s – numera RfR:s – kompletterande normgivning har t.ex. av 

Norberg betraktats som privat rättsbildning inom ramen för hänvis-

ningen till god redovisningssed.756  

RKR liknar i detta avseende RfR vad gäller den kompletterande 

normgivningens, i formell mening, icke-bindande karaktär samt 

RKR:s i formell mening privaträttsliga karaktär. Även den komplette-

rande normgivningen för den kommunala sektorn ska därmed enligt 

min uppfattning betraktas som privat rättsbildning inom ramen för 

hänvisningen till god redovisningssed. 

 

7.3 Den kompletterande normgivningens 

rättsliga ställning 

7.3.1 Privat sektor 

Det är framför allt BFN:s och RfR:s kompletterande normgivning på 

nationell nivå som är av intresse att undersöka närmare och jämföra 

med RKR:s motsvarande kompletterande normgivning.757 BFN:s all-
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 För exempel, se Strömberg (1999) s. 34 ff. 
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 Strömberg (1999) s. 35. 
755

 Jfr Norberg (1991) s. 128 f. 
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 Norberg (1991) s. 132. 
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 I detta avsnitt bortses från de internationella standarder som IASB beslutar om. Stan-

darderna blir vid antagandet av kommissionen en del av den bindande EU-rätten. Vid ett 

sådant antagande föreligger oftast inga oklarheter om normernas rättsliga ställning. Se 

avsnitt 5.4. 
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männa råd fungerar i dag som det främsta komplementet till redovis-

ningslagarna för onoterade företag. Den kompletterande normgiv-

ningen för den kommunala sektorn är i vissa fall tydligt inspirerad av 

BFN:s allmänna råd. RKR:s senast publicerade rekommendation, re-

kommendation 23 om bokföring, liknar t.ex. till sin struktur i hög 

grad BFN:s allmänna råd. RKR har även bilagt en vägledning till re-

kommendationen, på liknande sätt som BFN publicerat vägledningar 

till sina allmänna råd.758 Bedömningen av den kompletterande norm-

givning som RfR publicerar och dess rättsliga ställning är intressant 

p.g.a. det som tidigare anförts om likheten mellan RfR och RKR i 

fråga om organens organisatoriska ställning.759   

BFN har inte delegerats normgivningsmakt. RfR är ett privaträtts-

ligt organ och kan således inte delegeras normgivningsmakt.760 BFN 

och RfR kan jämföras med FI som har delegerats befogenhet att ut-

färda bindande föreskrifter. I detta avseende skiljer sig FI från BFN 

och RfR, i fråga om vilka möjligheter i formellt hänseende som före-

ligger att normativt styra de redovisningsskyldiga.761 Vad gäller FI:s 

föreskrifters ställning som bindande författningar föreligger inga 

oklarheter. Uttalanden i detta avsnitt om den kompletterande norm-

givningens rättsliga ställning har dock bäring vad gäller bedömningen 

av FI:s icke-bindande uttalanden. 

I förarbeten till BFL och ÅRL framgår att avsikten var att utveckl-

ingen av god redovisningssed i stor utsträckning skulle ske genom den 

kompletterande normgivningen.762 Den kompletterande normgiv-

ningens rättsliga ställning skulle därmed vara relativt stark. I utred-

ningar och propositioner har dock delvis skilda uppfattningar fram-

förts om de olika normgivande organens närmare uppgifter och den 

kompletterande normgivningens genomslag. Utredningen som skulle 

analysera hur Sverige nationellt behövde anpassa sig till IAS-

förordningen uttalade t.ex. att de normgivande organens uppgift inte 

skulle inskränka sig till att ”bara tolka lagstiftningen och lagstiftarens 

intentioner utan normgivande organ måste kunna gå ett steg längre 
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 Se RKR Rekommendation 23 s. 19 ff. Jfr t.ex. BFN Vägledning (2014) och avsnitt 5.4. 
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 Avsnitt 7.2.4. 
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 Avsnitt 5.4 och 7.2.2. 
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 Jfr avsnitt 7.2.2. 
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 Se t.ex. prop. 1998/99:130 s. 1 f. och 180 ff. samt prop. 1995/96:10 (del II) s. 11. 
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och utforma egna regler för redovisningen i frågor som lagstiftaren 

har lämnat obehandlade eller ofullständigt behandlade.”763  

Att normgivande organ inte endast tolkar existerande lagstiftning 

utan även fyller ut eventuella luckor i lagstiftningen är måhända vid 

en första anblick oproblematiskt. Om sådana uttalanden som materi-

ellt sett innebär nya åligganden för tillämparna sedermera regelmäss-

igt anses ge uttryck för god redovisningssed synes dock konstitution-

ella frågetecken uppstå. Utvecklingen närmar sig i så fall, för organ 

som BFN och RfR, vad som kan liknas vid en delegation av normgiv-

ningsmakt som inte kan härledas till bestämmelserna i 8 kap. RF. I 

propositionen till nuvarande BFL anfördes med anledning av denna 

farhåga att det inte från grundlagssynpunkt är ”möjligt att låta varje 

uttalande från ett normgivande organ konstituera god redovisnings-

sed; en sådan ordning skulle i själva verket innebära att det normgi-

vande organet gavs en egen föreskriftsrätt.”764 Jag instämmer med 

denna slutsats. RF:s bestämmelser om normgivningsmakten skulle 

om den systematiken fick vidare spridning, såsom Bull uttrycker det, 

reduceras till formella rundningsmärken.765 

Som konstaterats tidigare kan det inte ur ett konstitutionellt per-

spektiv ställas upp ett krav på att utfärdade allmänna råd ska efterföl-

jas.766 I propositionen till BFL uttalades att BFN:s allmänna råd dock 

”indirekt [kan] få rättslig betydelse när ett enskilt fall som innefattar 

en bedömning av god redovisningssed prövas av domstol eller för-

valtningsmyndighet. Även om nämndens uttalanden och rekommen-

dationer därvid inte är formellt bindande har de i praktiken ofta avgö-

rande betydelse vid bedömningen av vad som utgör god redovisnings-

sed.”767 Genom att formulera det som att den kompletterande norm-

givningen inte är formellt bindande men att den ofta har avgörande 

betydelse för vad som utgör god redovisningssed vid en rättslig pröv-

ning, synes regeringen i propositionen identifiera att en skyldighet att 

följa den kompletterande normgivningen i princip föreligger utan att 

explicit formulera detta.  
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 SOU 2003:71 s. 139. 
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 Prop. 1998/99:130 s. 185.  
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 Se SOU 2008:80 (del II) s. 653. Jfr Hultqvist (SST 2009) s. 262 f. 
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 Avsnitt 7.2.3. 
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I förhållande till förarbetsuttalandena ovan kan noteras att BFN 

uppenbarligen självt anser att det är möjligt att ställa upp ett krav på 

fullständigt efterföljande av de allmänna råd som myndigheten utfär-

dar inom ramen för K-regelverken. I de allmänna råden anförs nämli-

gen att råden ska tillämpas i sin helhet och att de företag etc. som inte 

följer råden i sin helhet inte heller har rätt att anföra att deras finansi-

ella rapporter är upprättade i enlighet med det aktuella allmänna rå-

det.768 Att BFN inte har någon makt att genomdriva några sanktioner 

gentemot företag som brister i sin tillämpning av råden samtidigt som 

de anför att de tillämpar dessa, synes inte förändra BFN:s ställnings-

tagande i denna del. Ett av syftena med principen om att ett företag 

ska tillämpa ett K-regelverk fullt ut kan höra samman med att det för 

ett och samma företag kan vara möjligt att välja mellan två olika K-

regelverk. När väl valet är gjort ska företaget sedan, enligt BFN, inte 

avvika från det råd som har valts. Att avvika från en viss regel inom 

ramen för ett K-regelverk är därmed, enligt BFN, något annat än möj-

ligheten att byta mellan vissa av K-regelverken i sin helhet.769  

Att som BFN ställa upp krav på fullständigt efterföljande av de all-

männa råden är enligt min uppfattning i strid med hur de allmänna 

råden är tänkta att fungera som regelform. Det rör sig enligt min me-

ning även om en form av självmotsägelse, att hävda att alla råd måste 

följas.770 Thorell har dock inte sett något problem med detta upplägg. 

Han menar att BFN kan kräva av företagen att de för att överhuvud-

taget ska få hävda att de tillämpar ett visst allmänt råd även ska till-

lämpa ett visst allmänt råd i sin helhet.771 Jag menar dock att detta 

inte är en uppgift för en myndighet att påfordra i ett allmänt råd.772 

En annan sak är att ett företag kan finna det motiverbart att följa ett 

visst allmänt råd i sin helhet och i sin redovisning visa detta för exi-

sterande och potentiella intressenter. 

I den juridiska litteraturen har diskussionen framför allt rört pre-

sumtionen för att den kompletterande normgivningen ger uttryck för 
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 Se t.ex. BFNAR 2012:1 p. 1.4 och 1.6 samt BFNAR 2008:1 p. 1.4. Jfr även IPSAS 1 p. 
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 Se BFNAR 2012:4. 
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god redovisningssed. Bedömningen synes vara att presumtionen har 

förstärkts sedan mitten av 1990-talet. Thorell uttryckte år 1996 i sin 

kommentar till ÅRL att det förelåg en svag presumtion för att den 

kompletterande normgivningen gav uttryck för god redovisnings-

sed.773 Utvecklingen därefter synes ha förändrat Thorells syn på den 

kompletterande normgivningens rättsliga ställning. År 2008 uttryckte 

han att det föreligger en mycket stark presumtion inom den privata 

sektorn för att den kompletterande normgivningen ger uttryck för god 

redovisningssed.774 I en framställning med två andra auktoriteter 

inom området uttrycks den kompletterande normgivningens starka 

ställning på följande sätt: 

 

”Men om man ser till hur den rättsliga standarden i lagstiftningen (god redovis-

ningssed) utvecklas och tillämpas i olika sammanhang framträder en annan 

bild, nämligen att en rekommendation etc. formellt sett visserligen inte är bin-

dande men att det föreligger en mycket stark presumtion för att kraven i den 

kompletterande normgivningen ska vara uppfyllda för att ett företag ska kunna 

hävda att man tillämpar god redovisningssed. I praktiken blir därför den kom-

pletterande normgivningen ofta bindande.”775 

 

Att den kompletterande normgivningen innehar en sådan stark ställ-

ning framhåller även Bjuvberg i sin avhandling. Han menar att den 

kompletterande normgivningen i princip ska följas och att dess ställ-

ning får betraktas som ”i det närmaste samma som lag, d.v.s. den 

[kompletterande normgivningen] kommer fortfarande att uppfattas 

som mer eller mindre bindande för företagen.”776 

Vid en sådan stark presumtion synes upplysningsregeln i 2 kap. 3 § 

ÅRL till stor del mista sin funktion.777 Knutsson, Norberg & Thorell 

undrar t.ex. ”vilka avvikelser som kan accepteras inom ramen för god 

redovisningssed. När kan m.a.o. ett företag välja en från en rekom-

mendation klart avvikande lösning i en väsentlig fråga och få detta 

accepterat? Det är svårt att hitta sådana exempel. Finns det några? 
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 Thorell (1996) s. 66. 
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 Thorell (2008) s. 128. 
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Rätten att avvika från den kompletterande normgivningen är således i 

betydande utsträckning en chimär.”778  

Den kompletterande normgivningens rättsliga ställning inom den 

privata sektorn har således bedömts vara mycket stark. Både vad gäl-

ler helheten och i dess enskildheter föreligger en mycket stark pre-

sumtion för att den kompletterande normgivningen ska följas och att 

den – tillsammans med lagstiftningen – ger uttryck för god redovis-

ningssed.  

Bedömningen att det föreligger en mycket stark presumtion för att 

den kompletterande normgivningen för den privata sektorn ger ut-

tryck för god redovisningssed, följer bl.a. av undersökningar av HFD:s 

praxis.779 HFD följer nämligen i princip alltid BFN:s yttranden i olika 

mål och de få fall där HFD inte har följt BFN:s bedömning har i den 

juridiska litteraturen beskrivits ”mer som udda fall än som undantag 

från en huvudregel.”780 

Den praxis som finns är i huvudsak skattemål, där redovisningsfrå-

gor främst har fått betydelse inom ramen för det s.k. kopplade områ-

det.781 Redovisningsfrågorna får i dessa mål i huvudsak betydelse som 

s.k. systemexterna rättsfakta som ska ligga till grund för den skatte-

rättsliga bedömningen.782  Stöd för den kompletterande normgivning-

ens ställning som rättskälla återfinns även i praxis från de allmänna 

domstolarna.783 

 

7.3.2 Kommunal sektor 

RKR:s position som normgivande organ är inte lika tydligt reglerad 

som motsvarande reglering för BFN och FI inom den privata sektorn 

eller ESV inom den statliga sektorn. BFN, FI och ESV är alla myndig-

                                                

 
778

 Norberg, Knutsson & Thorell (2012) s. 41. Jfr dock Hultqvist (SST 2009) s. 250 ff. 
779

 Se t.ex. Knutsson, Norberg & Thorell (2012). 
780

 Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 117. 
781

 Se t.ex. Knutsson, Norberg & Thorell (2012), Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 38 och Ols-

son (2010) s. 84 ff. Med det kopplade området avses, kortfattat och förenklat, de frågor där 

beskattningen är kopplad till redovisningen, se Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 71. 

Se även vidare i SOU 2008:80, Bjuvberg (2006) och Thorell (1984).  
782

 Jfr Hultqvist (SST 2009) s. 252 f. och Hultqvist (1995) s. 358 ff. och 366 f. 
783

 Se t.ex. NJA 1993 s. 484 och det s.k. Prosolvia-målet, Hovrätten för Västra Sveriges 

dom den 15 augusti 2013 i mål nr T 4207-10. Se även Olsson (2010). 
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heter med författningsmandat att ansvara för utvecklingen av god re-

dovisningssed. RKR:s ställning som normgivande organ inom det 

kommunala redovisningsområdet framgår endast implicit av 1 kap. 3 

§ 2 st. KRL och explicit av senare förarbeten till förändringar i la-

gen.784 RKR:s ställning får i stället närmast jämföras med RfR:s mot-

svarande ställning vad gäller publicerandet av kompletterande norm-

givning för noterade bolag. Den kompletterande normgivningen som 

RKR publicerar får i enlighet med vad som tidigare anförts därmed 

närmast betraktas som en form av privat rättsbildning skild från det 

allmännas regelgivning, utan uttryckligt författningsstöd.785  

Såsom noterades redan i inledningskapitlet finns i princip ingen ju-

ridisk litteratur att ta intryck av vad gäller bedömningen av den kom-

pletterande normgivningens rättsliga ställning inom det kommunala 

redovisningsområdet. 

Utifrån ett konstitutionellt perspektiv kan fastslås att något krav på 

fullständigt efterföljande av den kompletterande normgivningen inte 

är möjligt att framhålla från RKR:s sida. I detta hänseende skiljer sig 

inte RKR, BFN och RfR åt. Det kan konstateras att RKR:s komplette-

rande normgivningen endast ska betraktas som just rekommendat-

ioner och inget annat. Den, i en konstitutionell kontext, principiella 

frivillighet för kommunerna att tillämpa den kompletterande norm-

givningen gäller även om RKR självt hävdar att det ska till exception-

ella förhållanden hos en kommun för att avvika från en rekommen-

dation publicerad av RKR.786  

Nästa fråga av intresse är att på liknande sätt som för den privata 

sektorn undersöka huruvida någon form av presumtion kan identifie-

ras för att den kompletterande normgivningen från RKR, trots sin i 

konstitutionell mening icke-bindande karaktär, ger uttryck för god 

redovisningssed. Beroende på graden av presumtion skulle nämligen 

ett sådant identifierande innebära att kommunerna i normalfallet än-

dock kan anses mer eller mindre ”tvingade” att tillämpa den komplet-

terande normgivningen obeaktat dess karaktär som oförbindande re-

kommendationer. Benämningen rekommendationer skulle därmed få 

betraktas som i viss mån missvisande.   
                                                

 
784

 Avsnitt 4.1 och jfr avsnitt 5.4. 
785

 Avsnitt 7.2.2–7.2.4. 
786

 Se RKR Information (2012b) och avsnitt 6.6. 
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Redan med utgångspunkt i 1 kap. 3 § 2 st. KRL och den närmast 

ordagranna överensstämmelse som bestämmelsen har med 2 kap. 3 § 

2 st. ÅRL synes en viss presumtion kunna identifieras för att tillämpa-

ren av KRL borde följa RKR:s kompletterande normgivning för att 

anses redovisa i enlighet med god redovisningssed. Enligt bestämmel-

sen ska alltså, vilket tåls att upprepas, en kommun motivera i årsre-

dovisningen om den väljer att avvika från allmänna råd eller rekom-

mendationer som publiceras av normgivande organ. Bestämmelsen 

ger, enligt min uppfattning, stöd för utgångspunkten att den komplet-

terande normgivningen är betydelsefull vid bedömningen av vad som 

ska betraktas som god redovisningssed. Den kompletterande norm-

givningen får således genom lagstiftningens utformning en privilegie-

rad ställning som normerande för vilken redovisningslösning som i 

ett visst fall ska anses vara i enlighet med god redovisningssed. 

Den kompletterande normgivning som publiceras av de normgi-

vande organen vinner därmed sin legitimitet utifrån en förväntan om 

att den i regel ger uttryck för god redovisningssed, vilket i sin tur in-

nebär att den i normalfallet bör följas av en kommun för att kommu-

nen samtidigt ska vara säker på att den valda redovisningsmetoden är 

i enlighet med god redovisningssed enligt 1 kap. 3 § 1 st. KRL. Den 

kompletterande normgivningen får därmed betraktas ligga nära såd-

ana ensidiga diktat som kännetecknar det allmännas normgivning.787 

De slutsatser som enligt min uppfattning kan dras redan av ordaly-

delsen i 1 kap. 3 § 2 st. KRL kan vidare jämföras med uttalanden i för-

arbetena till lagen. Införandet av det aktuella stycket i KRL motivera-

des dock inte särskilt vid införandet av KRL.788 Vissa slutsatser kan 

däremot dras genom att studera de generella uttalanden om innebör-

den av god redovisningssed som återfinns i förarbetena. I proposit-

ionen till KRL uttalades att den kompletterande normgivningen borde 

kunna få ett ”mycket stort inflytande” över vad som skulle komma att 

anses som god redovisningssed inom det kommunala området.789 Av-

sikten är i enlighet med förarbetsuttalandena att utvecklingen av god 

                                                

 
787

 Jfr avsnitt 7.2.2. 
788

 Avsnitt 6.6. 
789

 Prop. 1996/97:52 s. 68. 
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redovisningssed i stor utsträckning ska ske genom den komplette-

rande normgivningen.790  

Uttalanden i förarbetena om den kompletterande normgivningens 

rättsliga ställning inom det kommunala redovisningsrättsliga området 

har som synes stora likheter med formuleringarna i förarbetena till 

BFL och ÅRL. Det anfördes vidare att det organ som skulle skapas 

skulle ha ”samma roll på det kommunala området som Bokförings-

nämnden och Redovisningsrådet har i fråga om företagens redovis-

ning.”791 Även beaktat detta uttalande blir slutsatsen att det föreligger 

en presumtion om att den kompletterande normgivningen för kom-

munal sektor ger uttryck för god redovisningssed.   

Hittills har i detta avsnitt endast refererats till den kompletterande 

normgivningen som ett samlingsbegrepp för alla de olika typer av ut-

talanden som kan bedömas ge uttryck för god redovisningssed. Det 

som framför allt har avsetts är de rekommendationer som RKR publi-

cerar och som organet uttalar innehåller normerande delar. Tidigare i 

undersökningen har dock även andra uttalanden från RKR lyfts fram, 

såsom idéskrifter, informationer, och yttranden.792 Dessa uttalanden 

är, enligt RKR, inte normerande på samma sätt som innehållet i re-

kommendationerna. Deras normativa ställning är således enligt RKR 

generellt sett svagare än de rekommendationer som publiceras. Det 

finns dock, enligt min uppfattning, uttalanden även i detta material 

som innebär att RKR relativt starkt söker handlingsdirigera kommu-

nerna. RKR:s normativa ambitioner synes således sträcka sig längre 

än till rekommendationernas normerande delar. RKR uttalar t.ex. i 

sina yttranden ofta explicit huruvida det anser att en viss redovis-

ningslösning är i enlighet med god redovisningssed eller inte.793 

Idéskrifterna har i kontrast till detta närmast karaktären av hand-

böcker. Deras rättsliga karaktär skulle kunna utvärderas genom en 

jämförelse med t.ex. SKV:s handledningar, vilka har bedömts ha 

                                                

 
790

 Prop. 1996/97:52 s. 44 och 67. Utvecklingen av god redovisningssed är också en ut-

trycklig uppgift för RKR enligt föreningens stadgar, se avsnitt 4.2. 
791

 Prop. 1996/97:52 s. 68. 
792

 Avsnitt 4.6. 
793

 Jfr avsnitt 4.6 och 6.6. 
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samma rättskällestatus som den juridiska litteraturen.794 Eftersom 

RKR inte är en myndighet haltar dock jämförelsen. 

RKR:s publicerade informationer är än mer spretiga till sin karak-

tär. Överlag ligger dock dessa innehållsmässigt nära RKR:s yttran-

den. Uttalandena i olika informationer är dock inte lika tydligt nor-

mativt utformade som de yttranden som publiceras. RKR redovisar i 

flera fall endast sin bedömning i en viss fråga.795  

Vid en genomgång av det material som RKR publicerar är det, en-

ligt min uppfattning, svårt att dra slutsatser om vilken normativ ställ-

ning olika typer av uttalande har eller är tänkta att ha. Den rättsliga 

ställningen hos dessa olika uttalanden är således i viss mån oklar i 

jämförelse med RKR:s rekommendationer. Den, enligt min uppfatt-

ning, rimligaste utgångspunkten är dock att det inte endast är RKR:s 

rekommendationer som omfattas av presumtionen att de ger uttryck 

för god redovisningssed. Även andra uttalanden, som t.ex. RKR:s ytt-

rande, torde i vissa fall fungera som ett särskilt tydligt uttryck för 

RKR:s uppfattning om vad som ska betraktas som god redovisnings-

sed gällande en viss fråga. 

Det är inte möjligt att dra några långtgående slutsatser om RKR:s 

kompletterande normgivnings rättsliga ställning genom att studera 

hur den kompletterande normgivningen som omfattar regleringen för 

den privata sektorn beaktats i praxis.796 De särskilda förutsättningar 

som gäller vid domstolsprövningen av kommunala redovisningsfrågor 

måste nämligen tas hänsyn till. 

Möjligheten att överpröva beslut som berör den kommunala redo-

visningen vid domstol kan, som tidigare noterats, aktualiseras genom 

att ett kommunalt beslut laglighetsprövas enligt 10 kap. KL. Som vi-

dare har konstaterats har dock inget laglighetsprövningsmål som be-

rör den kommunala redovisningen sedan KRL trädde i kraft och RKR 

bildades nått högsta instans.797 Enligt uppgift från RKR har det inte 
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 Olsson (2012) s. 16 f. 
795

 Se bl.a. RKR Information (2012a), RKR Information (2012b) och RKR Information 

(2014b). 
796

 Avsnitt 7.3.1. 
797

 Avsnitt 1.3.1 och 3.6. 



 

215 

 

heller aktualiserats att någon domstol eller annan rättstillämpande 

instans har inhämtat yttrande från organet.798 

Vid den tidigare behandlingen av frågan huruvida kommunala be-

slut om redovisning kan överklagas genom laglighetsprövning be-

handlades inte vilket material domstolarna beaktar inom ramen för 

en sådan prövning. Eftersom det i 1 kap. 3 § 1 st. KRL hänvisas till god 

redovisningssed, och RKR har fått uppdraget att utveckla god redo-

visningssed, är det å ena sidan rimligt att hävda att domstolarna 

borde hänvisa till den kompletterande normgivningen när det behövs 

för att fastställa huruvida kommunerna uppfyller kravet på god redo-

visningssed i KRL. Å andra sidan kan inte den kompletterande norm-

givningen hänföras till sådant material som normalt beaktas vid en 

laglighetsprövning. 

Enligt 10 kap. 8 § 1 st. 4 p. KL ska ett beslut upphävas om det stri-

der mot lag eller annan författning.799 En avgörande fråga är om 

prövningsgrunden även kan anses innefatta ett avvikande från den 

rättsliga standarden god redovisningssed såsom den kommer till ut-

tryck i 1 kap. 3 § 1 st. KRL och vad detta i så fall innebär. 

Ett exempel på ett mål där HFD i ett laglighetsprövningsmål har 

prövat bestämmelser med ett ofullständigt betydelseinnehåll är HFD 

2012 ref. 70. I målet ansågs inget hinder finnas för att pröva laglighet-

en av en kommuns beslut i förhållande till den i hög grad sedvane-

rättsligt bestämda allemansrätten. Att pröva lagligheten av ett kom-

munalt beslut mot bakgrund av ett krav som endast i mycket all-

männa ordalag finns intaget i författningstext, såsom hänvisningen 

till god redovisningssed i 1 kap. 3 § 1 st. KRL, synes därmed falla inom 

ramen för den prövning som HFD anser möjlig i ett laglighetspröv-

ningsmål.800 

I det följande ska diskuteras hur domstolarna har argumenterat i 

mål som berör tillämpningen av KRL, vilket kan ligga till grund för 

slutsatser om den kompletterande normgivningens rättsliga ställning. 

Kammarrätten i Stockholm har i ett mål som gällde utformningen 

av en kommuns förvaltningsberättelse, uttalat sig på ett sätt som en-

                                                

 
798

 Mailkonversation med RKR:s kanslichef, professor Torbjörn Tagesson. Fråga besvarad 

22 oktober 2014. 
799

 Jfr avsnitt 3.6 
800

 Jfr Sterzel (2009) s. 253 ff. 
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ligt min uppfattning synliggör de begränsningar som ligger i laglig-

hetsprövningens karaktär och som får betydelse i mål rörande till-

lämpningen av KRL.801 I målet, som även refererats tidigare, prövades 

huruvida utformningen av en kommuns förvaltningsberättelse stred 

mot de krav som ställs upp i 4 kap. 1 § KRL.802 Vad gäller omfattning-

en av prövningen uttalade KamR följande: 

 

”Som anförts av länsrätten kan det överklagade beslutet endast prövas av dom-

stol i den begränsade omfattning som anges i 10 kap. 8 § KL. Beslutets skälighet 

och lämplighet kan inte prövas i mål av förevarande slag. I 4 kap. 1 § lagen om 

kommunal redovisning anges vilka upplysningar som ska lämnas i kommunens 

förvaltningsberättelse. Vid sådant förhållande kan enligt kammarrättens me-

ning i ett mål gällande lagligheten av ett kommunalt beslut endast prövas om en 

förvaltningsberättelse uppfyller det kvalitativa krav som uppställs i lagtex-

ten.”803 

 

KamR kom sedermera fram till att ett krav på att den specifika frågan 

som behandlades i målet skulle behandlas i förvaltningsberättelsen 

inte följer ”av i målet aktuella författningar och dess förarbeten”. 

Överklagandet avslogs därmed. I målet förekom ingen hänvisning till 

god redovisningssed eller kompletterande normgivning från RKR. 

Inte heller någon annan kompletterande normgivning berördes i må-

let. Det ska dock noteras att RKR vid tiden för målets avgörande inte 

hade utfärdat någon rekommendation som behandlade den kommu-

nala förvaltningsberättelsen och dess innehåll.804 

Även om ingen rekommendation från RKR förelåg vid prövningen i 

KamR kan domskälen enligt min mening tolkas så att den begränsade 

prövning som aktualiseras vid en laglighetsprövning innebär att den 

kompletterande normgivningen i regel inte ingår vid den rättsliga 

prövning av årsredovisningen som kan aktualiseras enligt 10 kap. KL.  

                                                

 
801

 Kammarrätten i Stockholms dom den 16 december 2010 i mål nr 1377-10. Jfr Förvalt-

ningsrätten i Stockholms dom den 9 januari 2013 i mål nr 9183-12. 
802

 Jfr avsnitt 3.6. 
803

 Kammarrätten i Stockholms dom den 16 december 2010 i mål nr 1377-10. Min kursive-

ring. Jfr även t.ex. Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 februari 2013 i mål nr 

20290-12. 
804

 Jfr RKR idéskrift (2003c) och avsnitt 4.4. 
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Ett annat fall vars domskäl, enligt min uppfattning, stöder denna 

slutsats är ett mål från FörvR i Malmö.805 I detta mål, som är ett av få 

fall där fullmäktiges beslut att godkänna kommunens årsredovisning 

upphävts, var frågan huruvida kommunens redovisning hade lett till 

att ett alltför positivt resultat hade redovisats. Målet avsåg Skurup 

kommuns årsredovisning från år 2008.  

Skurups kommun hade valt att utträda ur det Sydskånska Gymna-

sieförbundet och skulle vid utträdandet ersätta förbundet för nödvän-

diga anpassningskostnader med 25 miljoner kr. I redovisningen av 

hur posten närmare skulle specificeras i den kommunala redovisning-

en återfanns en överföring till det kommunala bolaget Skurups kom-

munala AB på 19 miljoner kr. Posten redovisades sedermera i den 

kommunala årsredovisningen som en kortfristig fordran i balansräk-

ningen. Någon närmare specificering av vad dessa 19 miljoner kr. av-

såg upprättades dock inte. Enligt de uppgifter som framkom i målet 

kunde en del av denna post anses avse 1,7 miljoner kr. i bokförda in-

ventarier i gymnasieförbundet. I fråga om övriga 17,3 miljoner kr. 

kunde inte revisorerna se annat än att de avsåg ersättning för fram-

tida kostnader hos gymnasieförbundet och att de därmed även skulle 

ha betraktats som en kostnad i den kommunala årsredovisningen det 

aktuella räkenskapsåret.  

FörvR instämde med revisorerna och anförde för egen del att över-

föringen om 19 miljoner till det kommunala bolaget inte hade värde-

rats i enlighet med 6 kap. 3 § KRL. Med anledning av de brister som 

förelåg avseende värderingen kom kommunens fordran på Skurups 

kommunala AB, enligt FörvR:s mening, att värderas för högt i den 

kommunala årsredovisningen. Ytterligare 17,3 miljoner kr. borde ha 

belastat resultaträkningen i negativ riktning, vilket skulle ha inneburit 

att resultatet för år 2008 blivit -17,7 miljoner kr. i stället för det redo-

visade -0,4 miljoner kr. 

FörvR anförde avslutningsvis att 2008 års resultat, utifrån de bris-

ter som redovisats ovan, var missvisande och att det stred mot god 

redovisningssed. Kommunens godkännande av årsredovisningen 
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 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 23 april 2010 i mål 570-10.  
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skulle i och med detta, enligt FörvR, upphävas p.g.a. att beslutet stred 

mot ”bl.a. 6 kap. 3 § och 1 kap. 3 § KRL”.806 

Det refererade målet ovan visar att godkännandet av kommunala 

årsredovisningar faktiskt kan upphävas om redovisningen innebär 

flagranta avsteg från KRL:s materiella bestämmelser. FörvR:s doms-

käl ger samtidigt visst stöd för slutsatsen att domstolar inte hänvisar 

till den kompletterande normgivningen även i de fall när domstolen 

hävdar att redovisningen strider mot god redovisningssed. Klaganden 

i målet yrkade att förfarandet stred mot dels KRL, dels ”redovisnings-

anvisningar av normgivande organ”.807 I FörvR:s domskäl anfördes 

att godkännandet av årsredovisningen stred mot 6 kap. 3 § och 1 kap. 

3 § KRL. Den senare bestämmelsen har som visats inget självständigt 

innehåll utan måste preciseras.  

Av hur domskälen är utformade synes FörvR inte ha ansett att 

överträdelsen av 6 kap. 3 § KRL även innebar en överträdelse av 1 

kap. 3 § KRL, utan att den senare överträdelsen var av särskild art.808 

Därutöver verkar FörvR implicit ha ansett att kommunens beslut även 

innebar en överträdelse av någon eller några andra bestämmelser ef-

tersom domstolen uttalade att beslutet innebar att ”bl.a.” dessa två 

bestämmelser överträddes. Vad som närmare avses med att kommu-

nen hade redovisat i strid med 1 kap. 3 § KRL, alltså i strid med god 

redovisningssed framgår dock inte av FörvR:s domskäl och är enligt 

min uppfattning oklart. Någon hänvisning till den kompletterande 

normgivningen, redovisningspraxis eller liknande återfinns inte i 

domskälen.       

Ytterligare stöd för tolkningen att domstolarna inte, åtminstone 

inte explicit, beaktar den kompletterande normgivningen vid laglig-

hetsprövningar av kommunala redovisningsfrågor kan skönjas i an-

nan underrättspraxis.809  
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 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 23 april 2010 i mål 570-10. 
807

 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 23 april 2010 i mål 570-10. 
808

 Ett synsätt som jag inte håller med om, jfr avsnitt 6.5. 
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 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 10 oktober 2010 i mål nr 1182-10 

som sedermera överklagades till KamR där dock målet avskrevs p.g.a. nya omständighet-

er, se Kammarrätten i Sundsvalls dom den 17 februari 2011 i mål nr 784-10.  Se även 

Länsrätten i Stockholms läns dom den 20 augusti 2008 i mål 7981-07, som även den kom 

att överklagas till KamR men inte heller i detta mål behandlades frågorna om redovisning i 

KamR, se Kammarrätten i Stockholms dom den 3 juli 2009 i mål nr 6629-08. 
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Utifrån ordalydelsen i 10 kap. 8 § 1 st. 4 p. KL, som hänvisar till lag 

eller annan författning, synes den ovan beskrivna restriktiva tolkning-

en vara korrekt. KamR framhåller att domstolen endast gör en be-

dömning i förhållande till de kvalitativa krav som ställs upp i lagtex-

ten. Utgångspunkten brukar uttryckas som att en laglighetsprövning 

innebär en prövning av det lagbundna skönet men inte av det fria 

skönet.810 Kommunens lagbundna skön skulle i ett mål om kommunal 

redovisning omfatta de materiella krav på redovisningen som direkt 

framgår av KRL. De krav som endast kan utläsas genom ett studium 

av den kompletterande normgivningen skulle i stället kunna betraktas 

ligga inom ramen för kommunernas fria skön och således beröra frå-

gor om skälighet och lämplighet. Den kompletterande normgivningen 

skulle vid en sådan tolkning endast ge uttryck för hur kommunerna 

lämpligen bör redovisa och ett avvikande från dessa normer skulle 

inte kunna angripas inom ramen för en laglighetsprövning.  

Slutsatsen av resonemanget är att den begränsade prövning som 

laglighetsprövningen innebär begränsar den rättsliga prövningen av 

årsredovisningens innehåll. En prövning sker således inte i förhål-

lande till den rättsliga standarden god redovisningssed i sin helhet, 

där KRL enligt min uppfattning är en delmängd, utan endast i förhål-

lande till KRL och dess förarbeten i enlighet med en traditionell lag-

tolkningsmetod. Det är därmed inte möjligt att anföra något stöd för 

den presumtion om följsamhet gentemot den kompletterande norm-

givningen som uttrycks i förarbetena, genom att hänvisa till praxis i 

laglighetsprövningsmål. 

Om tolkningen ovan av domstolarnas domskäl godtas innebär det 

fortsättningsvis att det torde vara svårt att vinna framgång med en 

laglighetsprövning åberopandes att en kommun i sin redovisning inte 

har följt lag eller annan författning enligt 10 kap. 8 § 1 st. 4 p. KL. I 

och med att regleringen i både KL och KRL är av ramlagskaraktär och 

mycket av det materiella innehållet i den rättsliga standarden sker 

genom den kompletterande normgivningen, krävs det tydliga avsteg 

från lagreglernas ordalydelse för att det ska anses som stridande mot 

lag eller annan författning vid en laglighetsprövning. 

                                                

 
810

 Se t.ex. Marcusson (FT 1992) s. 127 och 135 samt Lerwall (2012) s. 188. Jfr Strömberg 

(1967) och SOU 2015:24 s. 535. 
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Utifrån hur redovisningsregleringen är systematiserad kan det, en-

ligt min uppfattning, ifrågasättas om ovan beskrivna ordning är till-

fredsställande. Hänvisningen i 1 kap. 3 § 1 st. KRL till god redovis-

ningssed innebär, enligt min uppfattning, att förhållandet mellan lag-

lighet och lämplighet vid laglighetsprövningar blir särskilt komplex 

när det gäller prövningen av kommunala redovisningsfrågor. Den be-

gränsade prövning av kommunala redovisningsfrågor som KamR sy-

nes förorda är därmed, enligt min uppfattning, inte en självklar ut-

gångspunkt.  

Att avgränsningen mellan laglighets- och lämplighetsbedömningar 

är svår att upprätthålla i praktiken måste i detta sammanhang beto-

nas och att lämplighetsbedömningar ofta kan och kanske t.o.m. borde 

få betydelse vid laglighetsprövningar enligt 10 kap. KL, framgår t.ex. 

av förarbetena till KL.811 Det är även möjligt att konstatera att en hel 

del lagstiftning inom det förvaltningsrättsliga området innehåller 

vaga rekvisit som måste tolkas genom att väga in olika typer av lämp-

lighetsbedömningar, och detta även i fråga om sådana bestämmelser 

som sedermera endast kan överprövas genom laglighetsprövning en-

ligt 10 kap. KL.  

Den fråga som i denna undersökning är av särskilt intresse är 

huruvida den kompletterande normgivningen, inom ramen för hän-

visningen till god redovisningssed, begränsar den handlingsfrihet som 

de övriga bestämmelserna i KRL (eller bristen på bestämmelser) ger 

utrymme för. 

Om den kompletterande normgivningen erkänns som en rättskälla 

vid bestämmandet av vad som ska anses utgöra god redovisningssed i 

ett visst fall, blir följden av resonemanget ovan att det inte vore orim-

ligt om domstolarna även beaktade den kompletterande normgiv-

ningen vid sin prövning av kommunala redovisningsfrågor. En sådan 

utgångspunkt skulle i så fall gälla både när en klagande hävdar att god 

redovisningssed är överträdd och när klaganden hänvisar till enskilda 

bestämmelser i KRL. Uppdraget som överlämnats till RKR att be-

döma vilka lämpliga redovisningslösningar som ska gälla inom ramen 

för reglerna i KRL skulle därmed komma att inbegripas i bedömning-

                                                

 
811

 Prop. 1990/91:117 s. 133. Jfr Warnling-Nerep (1995) s. 334, Bohlin & Warnling-Nerep 

(2007) s. 219 och Bohlin (2011) s. 90. 
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en huruvida en viss kommuns redovisning överensstämmer med det i 

författning intagna kravet på en redovisning i enlighet med god redo-

visningssed. 

En sådan utgångspunkt synes relativt oproblematisk i de fall där 

lagstiftningen innehåller materiella regler som behöver tolkas. Utöver 

eventuella förarbetsuttalanden skulle därmed även den komplette-

rande normgivningen fungera som underlag vid tolkningen av de ak-

tuella bestämmelserna i KRL.  

Svårare är dock att motivera hänvisningar till den kompletterande 

normgivningen i de fall där det inte finns några materiella regler i 

KRL utan frågan om en kommun har redovisat på ett felaktigt sätt 

endast kan prövas i förhållande till kravet på en redovisning i enlighet 

med god redovisningssed enligt 1 kap. 3 § 1 st. KRL. I dessa fall skulle 

det i princip vara innehållet i den kompletterande normgivningen 

som avgör om kommunen har redovisat i enlighet med god redovis-

ningssed eller inte. Följaktligen skulle innehållet i den komplette-

rande normgivningen i ett sådant fall vara avgörande för huruvida en 

kommuns redovisning är olaglig eller inte. I ett sådant fall är det, en-

ligt min uppfattning, svårt att förena den redovisningsrättsliga syste-

matiken med det kommunalrättsliga laglighetsprövningsinstitutet. 

Alternativet till det erkännande av den kompletterande normgiv-

ning som exemplet i föregående stycke innebär är att hänvisningen till 

god redovisningssed endast ska ses som en informativ hänvisning till 

en standard som inte kan prövas rättsligt.812 

Ovan har endast undersökts hur den kompletterande normgivning-

en beaktas i laglighetsprövningsmål. Nedan ska diskuteras huruvida 

och i så fall på vilket sätt den kompletterande normgivningen beaktas 

i annan praxis. I fråga om tillämpningen av den kompletterande 

normgivningen i övrig praxis kan noteras att det enda mål som har 

varit föremål för prövning i högsta instans där RKR finns omnämnt 

är, mig veterligen, ett notismål från HFD.813 Målet handlade om rätt 

beskattningsår för särskild löneskatt på pensionskostnader för en 

kommun. Skatterättsnämnden, SRN, hänvisade i sitt förhandsbesked 
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 Jfr Marcusson (1992) s. 126 som ger exempel på olika typer av lagstiftning, där viss 

lagstiftning inte kan ses som mer än ”en lagstiftarens fromma förhoppning om hur kommu-

nerna bör agera.” 
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 RÅ 2002 not. 212. 
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till dåvarande kompletterande normgivning av RKR och anförde att 

den gav uttryck för god redovisningssed. Beskattningstidpunkten vid 

tryggande av pensionsutfästelse genom pensionsförsäkring inträffade 

enligt Skatterättsnämnden dock först när premien betalades, utan 

hinder av att god redovisningssed eventuellt innebar att pensionsut-

fästelsen skulle skuldföras i balansräkningen vid en tidigare tidpunkt.  

Skatterättsnämnden ansåg således att god redovisningssed kom till 

uttryck genom RKR:s rekommendationer, men gjorde sedan en sär-

skild bedömning i den skatterättsliga frågan. SRN åberopade den 

koppling som var avsedd mellan reglerna om inkomstskatt och reg-

lerna om särskild löneskatt. SRN:s ledamot Virin var skiljaktig och 

ansåg att beskattningsåret för särskild löneskatt skulle vara detsamma 

som året då utfästelsen skulle redovisas enligt RKR:s rekommendat-

ioner. HFD formulerade ingen egen bedömning i sakfrågan, utan 

hänvisade endast till bedömningen av majoriteten i SRN och fast-

ställde förhandsbeskedet. HFD behandlade således inte självständigt 

den kompletterande normgivningen utan detta skedde i SRN:s för-

handsbesked.  

RKR:s kompletterande normgivning nämns även i ett annat för-

handsbesked av SRN från år 2011.814 Förutsättningarna i detta fall var 

att SRN hade inhämtat ett yttrande från BFN i och med att förhands-

beskedet berörde frågan om periodiseringen av anslutningsavgifter 

som ett kommunalt bolag tog ut för sin verksamhet som omfattade 

bl.a. fjärrvärme och VA-verksamhet. Av SRN:s förhandsbesked fram-

går att BFN hade upplyst SRN om att deras ställningstagande även 

överensstämde med RKR:s kompletterande normgivning, i det här 

fallet rekommendation 18 som behandlar intäkter från avgifter, bi-

drag och försäljningar. BFN kan således, i frågor som anknyter till den 

kommunala sektorns redovisning, komma att hänvisa till RKR:s 

kompletterande normgivning. 

I ett mål från Kammarrätten i Göteborg, som rörde inkomsttaxe-

ringen för ett kommunalägt bostadsbolag, åberopade Skatteverket vad 

som i domen refereras till som en publikation avseende avskrivning-

ar från RKR.815 Den publikation som avses i målet torde vara RKR:s 
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 SRN 39-10/D. 
815

 Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 oktober 2013 i mål nr 1617-13. 
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idéskrift om avskrivningar från år 2009.816 KamR hänvisade dock inte 

till publikationen i sina domskäl utan hänvisade endast vidare till 

FörvR:s bedömning. KamR anförde således inga egna skäl för sin be-

dömning. Vid läsning av FörvR:s dom kan dock ingen hänvisning till 

den kompletterande normgivningen identifieras, varken av SKV eller 

av FörvR i domskälen.817 SKV:s åberopande av RKR:s kompletterande 

normgivning i KamR synes därmed ha saknat betydelse för utgången i 

målet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det förekommer att 

RKR:s kompletterande normgivning åberopas i praxis som inte rör 

laglighetsprövningar av kommunala beslut. Det är dock svårare att 

finna stöd för att dessa sedermera ligger till grund för bedömningen i 

det aktuella fallet. I likhet med vad som gäller för den privata sektorn 

rör det sig i fallen ovan huvudsakligen om fall som har anknytning till 

det skatterättsliga området. Tillämpningen sker således oftast som ett 

komplement till en annan huvudfråga som är det egentliga föremålet 

för prövningen. Något särskilt genomslag i praxis för RKR:s komplet-

terande normgivning kan således, enligt min uppfattning, inte heller 

ovanstående genomgång ge stöd för. 

En viktig skillnad mellan det kommunala redovisningsrättsliga om-

rådet och den privata sektorns systematik, som är av betydelse vid 

bedömning av de olika normernas rättsliga ställning, är därmed hur 

den kompletterande normgivningen har kommit att behandlas i 

praxis. BFN:s yttranden till domstolarna samt hur dessa hänvisar till 

myndighetens allmänna råd, ger ett konkret underlag för att hävda att 

BFN:s kompletterande normgivning borde betraktas som en särskild 

rättskälla inom ramen för en redovisningsrättslig rättskällehierarki 

för privat sektor.818 Allmänna råd intar således en särskild plats i just 

den redovisningsrättsliga rättskällehierarkin för privat sektor. 

I fråga om RKR:s kompletterande normgivning finns det i princip 

inget stöd för att dessa ges auktoritet och tillämpas de få gånger som 

frågor rörande den kommunala redovisningen prövats i domstol. Ett 

”rättsligt stöd” som presumerar att den kompletterande normgivning-

ens ger uttryck för god redovisningssed inom det kommunala redo-
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 Se RKR Idéskrift (2009). 
817

 Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 18 januari 2013 i mål nr 6209-12. 
818

 Jfr Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 39 ff. 
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visningsrättsliga området kan därmed, enligt min uppfattning, inte 

anföras med hänvisning till praxis. Stöd för uppfattningen att det fö-

religger en presumtion för att RKR:s kompletterande normgivning ger 

uttryck för god redovisningssed finns dock, enligt min mening, i för-

arbetena till KRL. Presumtionen kan dock inte anses vara lika stark 

som inom privat sektor. 

 

7.4 Rättskällor inom det kommunala re-

dovisningsrättsliga området 

Inom det offentligrättsliga området har författningsstödet sedan länge 

ansetts vara den viktigaste rättskällan och i princip vad som förutsätts 

för utövandet av offentlig verksamhet.819 Författningsstödet kan se-

dermera vara preciserat i olika hög grad. Författningar beskrivs även 

ur ett normativt rättskälleperspektiv som den främsta rättskällan 

som ska följas. Därutöver framhålls framför allt förarbeten, prejudi-

kat och den juridiska litteraturen som rättskällor som bör och får be-

aktas.820 

I sin introduktionsbok om redovisningsrätt, har Olsson noterat att 

den uppdelning som görs mellan rättskällor som ska, bör och får be-

aktas vid juridisk argumentation inte passar in på det rättskälle-

material som får betydelse inom det redovisningsrättsliga området.821  

I undersökningen har det visats att det även inom det kommunala re-

dovisningsrättsliga området inte endast är de traditionella rättskäl-

lorna som är av betydelse för att bedöma vad som ska betecknas som 

god redovisningssed i ett visst fall. I och med detta synes det vara 

möjligt att identifiera en specifik kommunal redovisningsrättslig rätt-

skällelära. I detta avsnitt ska jag närmare diskutera hur en sådan an-

passad rättskällelära, enligt min uppfattning, ser ut. 

För den privata sektorn har Skatteverket i sin handledning om 

sambandet mellan redovisning och beskattning beskrivit hur myndig-
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 Jfr avsnitt 7.2.1. 
820

 Peczenik (1995) s. 213 ff. 
821

 Olsson (2012) s. 16 ff. 
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heten ser på redovisningsrättens specifika rättskällehierarki.822 Som 

nummer ett kommer bindande författningar från EU och på nationell 

nivå samt deras förarbeten. Nummer två i hierarkin anses vara all-

männa råd och rekommendationer – så länge de inte har frångåtts i 

rättspraxis. Som nummer tre identifieras avslutningsvis bransch-

praxis.823 

Skatteverket identifierar således allmänna råd och rekommendat-

ioner som en särskild rättskälla inom det redovisningsrättsliga områ-

det. Att allmänna råd betraktas som en rättskälla torde i sig inte vara 

särskilt kontroversiellt.824 Peczenik betraktar t.ex. allmänna råd som 

sådana institutionella rekommendationer som ur ett normativt rätt-

skälleperspektiv får följas. Till dessa institutionella rekommendation-

er räknar Peczenik även upp vissa andra rekommendationer som han 

anser vara sådana rättskällor som får följas. I detta sammanhang 

nämner han bl.a. allmänhetens pressombudsman, pressens opinions-

nämnd och advokatsamfundet.825 Jag håller med Peczenik och anser 

för egen del att allmänna råd från det allmänna i regel är en del av det 

inomrättsliga materialet och ska betraktas som en rättskälla.  

Uppfattningen att allmänna råd ska betraktas som en rättskälla 

har, enligt min uppfattning, även stöd i HFD:s praxis. I ett mål om 

merkostnader vid handikappersättning, uttryckte exempelvis HFD att 

tillämpningsanvisningar som dåvarande Riksförsäkringsverket, RFV, 

lämnat i sina allmänna råd, vägledningar och rekommendationer 

”som regel [får] anses medföra att ett fullgott underlag erhålls med 

avseende på vilka merutgifter som skall beaktas i det enskilda fallet 

om inte den försäkrade kan visa att omständigheterna i hans eller 

hennes fall är sådana att det är motiverat att utgå från ett högre mer-

kostnadsbelopp än vad som kan beräknas med tillämpning av givna 

anvisningar.”826  

                                                

 
822

 SKV (2013). Jfr Bjuvberg (2006) s. 64 ff. och Olsson (2012) s. 16 ff. Jfr även Johansson 

(2010) s. 75 ff. för ett internationellt perspektiv på rättskälleläran för noterade bolag. 
823

 SKV (2013) s. 76 f.  
824

 Jfr Påhlssons beskrivning av s.k. administrativ praxis inom det skatterättsliga området, 

se Påhlsson (2007) s. 205 ff. Se dock även om den motsatta ståndpunkten att allmänna 

råd inte ska betraktas som en rättskälla, Vahlne Westerhäll, Thorpenberg & Jonasson 

(2009) s. 18 ff. och 181 ff. 
825

 Peczenik (1995) s. 215. 
826

 RÅ 2005 ref. 45. 



 

226 

 

I ett annat mål gällande försörjningsstöd uttalade HFD att vägled-

ning ”i första hand” bör sökas i Socialstyrelsens allmänna råd, vad 

gäller innebörden av begreppet skälig levnadsnivå i dåvarande 6 § SoL 

(nuvarande 4 kap. 1 § SoL).827 Inte heller de allmänna domstolarna 

synes vara främmande för att tillämpa allmänna råd och annat lik-

nande material som inte är bindande.828  

Att HFD återkommande hänvisar till den kompletterande norm-

givningen och regelmässigt följer myndighetens yttranden gällande 

olika redovisningsfrågor torde enligt min mening också kunna ses 

som ett uttryck för att de allmänna råd som BFN själv beslutar om, 

och i stor utsträckning lägger till grund för sina yttranden, måste be-

traktas som en rättskälla som beaktas vid redovisningsrättsliga be-

dömningar.829  

Enligt min uppfattning skulle en liknande utgångspunkt kunna an-

läggas även i fråga om sådana rekommendationer som inte i sig är 

publicerade som allmänna råd från en myndighet, men som är att 

hänföra till den kompletterande normgivningen inom det redovis-

ningsrättsliga området. Den kompletterande normgivningen som så-

dan borde enligt min uppfattning betraktas som en rättskälla inom 

det redovisningsrättsliga området.830 Av detta följer min ståndpunkt 

att den kompletterande normgivningen även bör betraktas som en 

särskild rättskälla inom specifikt det kommunala redovisningsrätts-

liga området. 

Vad som fortsättningsvis, utifrån resonemanget ovan, är av intresse 

är därmed inte om den kompletterande normgivningen ska betraktas 

som en rättskälla eller inte. I stället fokuseras nu på var den komplet-

terande normgivningen bör placeras in i den specifika kommunala 

redovisningsrättsliga rättskälleläran. 

Påhlsson m.fl. har inom skatterätten diskuterat begrepp som kva-

sinormgivning och kvasiföreskrifter. När rekommendationer och råd 

                                                

 
827

 RÅ 1993 ref. 11. Jfr RÅ 1994 ref. 58.   
828

 Se t.ex. NJA 1995 s. 693 och NJA 2009 s. 672. Jfr Kleineman (2013) s. 31 f. 
829

 Se t.ex. RÅ 2003 not. 127 och RÅ 2003 not. 167. Se vidare Knutsson, Norberg & Tho-

rell (2012) och jfr Bjuvberg (2006) s. 132 f. En annan sak är att utrymme fortfarande kan 

finnas att redovisa på olika sätt inom ramen för god redovisningssed, se t.ex. RÅ 2002 ref. 

94. 
830

 Jag håller med exempelvis Kellgren och Bjuvberg i denna fråga, se Kellgren & Bjuvberg 

(2014) s. 39. 
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får en större reell betydelse än deras teoretiska etikett ger dem skulle 

man enligt honom kunna benämna dessa som kvasibindande.831 Han 

har sedan kopplat detta till rättskälleläran: 

 

”Om det således existerar en kvasibundenhet till … rekommendationer så är 

detta en helt annan sak än om synpunkter i doktrinen någon enstaka gång vin-

ner gehör hos domstolar och andra myndigheter. Man har i fallet med kvasi-

bindande råd nämligen att göra med rättskälleläran som ett slags rättslig ideo-

logi, där rättsreglernas teoretiska innebörd är en helt annan än deras funktion i 

verkligheten.”832 

 

Det är således möjligt att argumentera för en rättskällelära som byg-

ger på normativa slutsatser om vad som bör vara en rättskälla respek-

tive inte samt hur olika rättskällor bör viktas sinsemellan. En norma-

tiv rättskällelära riskerar dock att omöjliggöra en korrekt beskrivning 

av ett specifikt rättsområdes faktiska rättskällelära och rättskällor.833 

Den rättskällelära som normativt förespråkas kan fungera som ut-

gångspunkt för att kritisera ett visst rättsområdes inneboende syste-

matik, men bör inte ligga till grund för en beskrivning av de källor 

som faktiskt får rättslig betydelse inom det aktuella området. Att ex-

empelvis diskutera innehållet i god redovisningssed för onoterade bo-

lag utan att inkludera BFN:s allmänna råd som en betydelsefull rätts-

källa torde vara otänkbart. BFN:s allmänna råd borde i denna kontext 

kunna betraktas som kvasibindande och alltså inte motsvara det rätt-

skällevärde som vanligtvis, ur ett normativt rättskälleperspektiv, till-

skrivs allmänna råd. Inom det redovisningsrättsliga området har den 

kompletterande normgivningen således bedömts inneha en särskilt 

stark ställning i och med att den presumeras ge uttryck för god redo-

visningssed.834 I enlighet med vad som tidigare anförts kan det där-

med inom det redovisningsrättsliga området identifieras en rättskälla 

som enligt Peczenik närmast skulle beskrivas som en rättskälla som 

får följas (alternativt en källa som inte borde ha någon rättslig aukto-

ritet överhuvudtaget), som lyfts fram och fått en stark bör-karaktär.835  
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 Påhlsson (1995) s. 118 och där givna hänvisningar. 
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 Påhlsson (1995) s. 120. 
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 Påhlsson (1995) s. 120. Jfr Påhlsson (2013) s. 101 och Peczenik (1995) s. 215. 
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 Avsnitt 7.3. 
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 Bjuvberg (2006) s. 131 f. Jfr Peczenik (1995) s. 213 ff. och 222 f.   
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RKR:s kompletterande normgivnings rättsliga ställning liknar, som 

tidigare konstaterats, BFN:s allmänna råd. Huruvida BFN, som är en 

statlig myndighet med ett mandat att utveckla god redovisningssed 

direkt uttryckt i lagstiftningen, och RKR verkligen är jämförbara i 

denna mening kan naturligtvis diskuteras. Det kan dock noteras att 

t.ex. Thorell har jämställt dåvarande RR och BFN när det gällde statu-

sen på deras råd och rekommendationer.836 Eftersom RKR är ensam 

aktör inom det kommunala området och således inte ens ”konkurre-

rar” med någon myndighet, anser jag att jämförelsen går att motivera. 

Någon avgörande skillnad mellan det kommunala redovisningsrätts-

liga området och det privaträttsliga området, i fråga om dess grund-

läggande systematik föreligger inte. Styrkan på presumtionen, att den 

kompletterande normgivningen ger uttryck för god redovisningssed, 

skiljer sig dock åt mellan privat och kommunal sektor.837 

Om nu dessa slutsatser sammanförs med vad som i övrigt har 

framkommit om de källor som kan vara av betydelse inom området, 

framträder en bild av ett antal mer eller mindre, ur ett rättsligt per-

spektiv, erkända källor för hur en viss redovisningsfråga ska lösas. För 

det kommunala redovisningsrättsliga området kan sammanfattnings-

vis, enligt min mening, följande rättskällor lyftas fram som betydelse-

fulla vid bedömningen av vad som ska betecknas som god redovis-

ningssed: 

 

1. KL och KRL med tillhörande förarbeten. 

2. RKR:s kompletterande normgivning. 

3. Eventuell domstolspraxis. 

4. EU-rätt samt nationell lagstiftning, förarbeten samt tillhörande 

domstolspraxis för den privata sektorn. 

5. Redovisningsstandarder från internationella organ för den of-

fentliga sektorn (framför allt IPSAS), samt standarder och 

kompletterande normgivning för privat sektor som är relevant i 

det enskilda fallet. 

6. Redovisningspraxis i kommuner. 

 

                                                

 
836

 Thorell (2006) s. 14. Jfr avsnitt 5.4. 
837

 Avsnitt 7.3.2. 
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Uppräkningen av källor motsvarar således vad jag vill benämna rätts-

källor inom det kommunala redovisningsrättsliga området. Hur dessa 

ska värderas sinsemellan framgår dock inte klart av uppräkningen, 

mer än att de är uppställda och numrerade i en ordning som antyder 

hur värderingen ska gå till. En presentation av rättskällorna inom ra-

men för en rättskällelära kräver att förhållandet dem emellan utveck-

las och preciseras.   

Lagstiftningens plats överst i hierarkin är okontroversiell. Förhål-

landet mellan lagstiftningen och andra rättskällor är emellertid inte 

okomplicerad inom det kommunala redovisningsrättsliga området.838 

I de fall lagstiftningen ställer upp materiella krav på hur redovisning-

en ska gå till ska den dock naturligtvis tillämpas.839  

I den traditionella rättskälleläran har fortsättningsvis förarbeten 

vanligtvis en framstående ställning. Förarbetenas ställning inom det 

redovisningsrättsliga området är dock inte lika självklar. För den pri-

vata sektorn har i och för sig Skatteverket lyft fram förarbeten, till-

sammans med lagstiftningen, som den främsta rättskällan. Kellgren 

och Bjuvberg noterar dock att det synes ha förutsatts i förarbetena att 

dessa kunde bli obsoleta om den kompletterande normgivningen ut-

vecklades, trots att lagstiftningens innehåll gällande en viss fråga för-

blev detsamma.840 Vad som också kan noteras är att ÅRL i stor ut-

sträckning innebär ett införlivande av EU-rätt, vilket innebär att de 

svenska förarbetena till bestämmelserna i ÅRL generellt sett är kort-

fattade. Bestämmelser i den svenska lagstiftningen som bygger på 

EU-rätt ska därutöver tolkas i ljuset av de EU-rättsliga bestämmelser-

na vilket måste beaktas vid tolkning och tillämpning av de svenska 

bestämmelserna och dess förarbeten.841   

Inom ramen för den kommunala redovisningsregleringen har för-

arbeten, enligt min uppfattning, en starkare ställning än för den pri-

vata sektorn. När förvaltningsdomstolarna prövar frågor kopplade till 

den kommunala redovisningen inom ramen för laglighetsprövnings-

                                                

 
838

 Avsnitt 6.5. 
839

 Jfr Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 40. 
840

 Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 38. Jfr Thorell (1996) s. 64. 
841

 Jfr Olsson (2012) s. 18 f. och Thorell (1996) s. 62 ff. Se vidare om EU-rättslig metod, 

Hettne & Otken Eriksson (red.) (2011). 
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mål beaktas endast de traditionella rättskällorna.842 I brist på preju-

dikat får förarbetena en särskild ställning näst efter lagstiftningen. 

Om kommunerna således beaktar lagstiftningen och relevanta förar-

betsuttalanden torde det vara svårt att klaga på en kommuns redovis-

ning och få denna förklarad som olaglig i ett laglighetsprövningsmål. 

I fråga om förhållandet mellan den kompletterande normgivningen 

(punkt 2) och domstolspraxis (punkt 3) föreligger ett inte okomplice-

rat förhållande. För den privata sektorn framhålls å ena sidan i Skat-

teverkets handledning den kompletterande normgivningen som en 

rättskälla näst efter lagstiftningen och dess förarbeten, så länge inne-

hållet i den inte har frångåtts i praxis. Såsom jag tolkar Skatteverkets 

uppställning ska därmed praxis betraktas som en rättskälla som står 

över den kompletterande normgivningen. Å andra sidan anför Knuts-

son, Norberg och Thorell att praxis kan bli obsolet om god redovis-

ningssed utvecklas därefter, eftersom HFD i så stor utsträckning följer 

BFN:s bedömningar.843 Ny kompletterande normgivning skulle såle-

des i ett längre tidsperspektiv kunna sätta tidigare praxis från HFD åt 

sidan. De poängterar att HFD inte är någon ”normgivare på redovis-

ningsområdet” och att det är ”normgivarna som fastställer vad som är 

god redovisningssed”. Enligt deras mening är det därmed ”viktigt att 

skilja mellan normgivning på redovisningsområdet och rättstillämp-

ning på skatteområdet”.844 Såsom jag tolkar deras framställning inne-

fattas även de normgivande organen i begreppet ”normgivare”. Hur 

förhållandet mellan den kompletterande normgivningen och praxis ur 

ett rättskälleperspektiv ska bedömas för den privata sektorn är där-

med, enligt min uppfattning, inte helt klart.845  

Inom det kommunala redovisningsrättsliga området föreligger, en-

ligt min uppfattning, också ett något oklart förhållande mellan den 

kompletterande normgivningen och den domstolspraxis som kan 

identifieras. I fråga om domstolspraxis har tidigare konstaterats en 

total brist på prejudikat rörande kommunala redovisningsfrågor och 

                                                

 
842

 Avsnitt 7.3.2. 
843

 SKV (2013) s. 76 f. och Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 114. 
844

 Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 113. 
845

 Nyansskillnader synes förekomma, se t.ex. Hultqvist (SST 2009) s. 265 och von Bahr 

(SN 1991) s. 747 f. 
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tillgången på praxis är överlag ytterst knapphändig.846 Den praxis 

som kan identifieras innefattar i majoriteten av fallen i sin tur en be-

gränsad prövning inom ramen för laglighetsprövningsinstitutet.847 

Vad som därmed främst kan utläsas av den praxis som finns är 

huruvida en kommun i ett enskilt fall har respekterat de ramar som 

ställs upp i KRL. Praxis innehåller i och med detta få uttalanden om 

vad som ska betecknas som god redovisningssed i en viss fråga. 

Det skulle därmed kunna ifrågasättas huruvida praxis bör betraktas 

som en rättskälla av betydelse inom det kommunala redovisnings-

rättsliga området. Praxis som ej är prejudikat har dock ur ett norma-

tivt rättskälleperspektiv betraktats som en rättskälla som får följas. 

Praxis har enligt min uppfattning potential att inom ramen för laglig-

hetsprövningsinstitutet utveckla de yttre ramarna för kommunernas 

redovisning och dess rättskällevärde är enligt min uppfattning inte 

obetydligt.  

Om en kommun i positiv mening vill få ledning för vad som ska be-

tecknas som god redovisningssed i en viss fråga är det dock i den 

kompletterande normgivning som konkret ledning ges utöver i KRL 

och dess förarbeten.848 Presumtionen för att den kompletterande 

normgivningen ger uttryck för god redovisningssed får betydelse när 

normernas rättskällestatus närmare ska fastställas. Den komplette-

rande normgivningen inom det kommunala redovisningsrättsliga om-

rådet är i enlighet med Peczeniks terminologi, enligt min mening, att 

betrakta som en rättskälla som bör följas. Dess rättskällevärde är så-

ledes inom området generellt sett högre än underrättspraxis, vilket 

innebär att dess position i uppställningen ovan föregår praxis. I prak-

tiken är det i huvudsak KRL, dess förarbeten och den kompletterande 

normgivningen som ger uttryck för god redovisningssed.  

Det är även svårt att värdera punkt 4 och 5 sinsemellan. Som rätts-

källor är dessa överlappande och det är således svårt att ensidigt 

framhålla det ena framför det andra. Den nationella regleringen i t.ex. 

ÅRL bygger i hög grad på direktiv från EU. Redovisningsstandarder 

från IASB har i sin tur adopterats av EU genom IAS-förordningen och 

                                                

 
846

 Avsnitt 1.3.1 och 7.3.2. 
847

 Avsnitt 7.3.2. 
848

 Jfr Thorell (1996) s. 65. 
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påverkar även hur redovisningsdirektiven utformas och därmed i för-

längningen regleringen i ÅRL.849 

I fråga om IPSASB:s standarder kan noteras att de IPSAS som or-

ganet publicerar i hög grad innebär anpassningar av IASB:s standar-

der.850 Även i detta hänseende överlappar således dessa källor. 

De rättskällor som lyfts fram i punkt 4 och 5 får i första hand indi-

rekt betydelse eftersom både KRL och RKR:s kompletterande norm-

givning är influerade av de bestämmelser, principer etc. som kommer 

till uttryck i dessa rättskällor.851 Det förekommer dock även att till-

lämparen direkt hänvisas vidare till dessa rättskällor för ledning i 

vissa frågor.852 

Redovisningspraxis i kommunerna synes idag spela en mindre roll 

vid utrönandet av vad som ska betecknas som god redovisningssed i 

ett visst fall. På liknande sätt som gäller för punkt 4 och 5 torde redo-

visningspraxis i första hand få betydelse indirekt, som underlag för 

eventuella förändringar i lagstiftningen eller den kompletterande 

normgivningen. Om ingen ledning ges i övriga rättskällor, torde dock 

förekommande redovisningspraxis kunna ge viss ledning om vilken 

redovisningslösning som borde användas. I denna mening kan före-

kommande redovisningspraxis betraktas som en form av sedvanerätt 

inom området. Att någon form av redovisningspraxis som kan identi-

fieras inom den kommunala sektorn skulle kunna ligga till grund för 

att avvika från KRL och samtidigt exempelvis accepteras inom ramen 

för en laglighetsprövning, torde dock vara uteslutet.853 

 

7.5 Kommunal redovisningsrättslig poly-

centri 

Beaktat framför allt de rättskällor och den rättskällelära som presen-

terats i föregående avsnitt, men även beaktat vad som tidigare fram-

                                                

 
849

 Se t.ex. prop. 2015/16:3 s. 140 ff. 
850

 IPSASB (2014) s. 21 och avsnitt 5.3. Jfr RiR (2013) s. 21 ff. 
851

 Jfr avsnitt 5.5 och t.ex. RKR Rekommendation 10.2 s. 11 och RKR Rekommendation 

21 s. 10.  
852

 Se t.ex. prop. 1996/97:52 s. 56 f. och RKR Rekommendation 13.2 s. 13.  
853

 Jfr t.ex. von Bahr (SN 1991) s. 748. 
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gått i undersökningen, ska nu det kommunala redovisningsrättsliga 

området utvärderas i förhållande till teorin om rättslig polycentri.854  

I fråga om rättslig polycentri i det avseendet att rätt skapas av olika 

rättsproducenter, är det min uppfattning att det kommunala redovis-

ningsrättsliga området kan beskrivas på just detta sätt. RKR är ett 

ideellt oberoende organ som genom lagstiftningens utformning och 

uttalanden i förarbetena getts en tydlig position som normgivande 

organ inom rättsområdet. RKR är vidare i sin roll som ensamt nation-

ellt normgivande organ inom området den främsta alternativa rätts-

producenten. Internationellt sett kan även IPSASB framhållas som en 

alternativ rättsproducent, även om organet ännu så länge inte uppnått 

samma status vad gäller inflytande och betydelse här i Sverige som 

t.ex. IASB har för utvecklingen av den privata sektorns redovisnings-

reglering.855 

Hur RKR:s koppling till staten ska bedömas är dock inte helt 

klart.856 RKR skulle i en mening kunna betraktas som ett självregle-

rande organ. Självreglering kan beskrivas som att regleringen sker på 

frivillig basis och inte av exempelvis riksdagen eller en förvaltnings-

myndighet.857 I och med att det är staten och SKL som är bildare och 

medlemmar i den ideella föreningen RKR påverkas dock verksamhet-

en av det allmänna. RKR kan således inte ses som ett helt fristående 

självregleringsorgan. Det skulle till och med kunna ifrågasättas om 

RKR:s verksamhet överhuvudtaget sker på frivillig basis eftersom det 

är staten som har varit med och skapat organet och beslutat om dess 

stadgar.  

RKR:s verksamhet såsom den i dagsläget bedrivs får, enligt min 

uppfattning, närmast beskrivas som att den sker på fristående basis, i 

och med att RKR enligt sina stadgar ska vara oberoende i sin prak-

tiska verksamhet.858 Utgångspunkten torde vara att påverkan från det 

allmänna i fråga om utvecklingen av den kompletterande normgiv-

ningen endast ska vara möjlig indirekt, genom beslutsfattande vid 

föreningsstämman. I och med att föreningsstämman tillsätter styrel-

                                                

 
854

 Se om undersökningens rättsteoretiska utgångspunkter i avsnitt 1.3.2. 
855

 Se kapitel 5. 
856

 Jfr avsnitt 4.3. 
857

 Prop. 2006/07:65 s. 86. 
858

 1 § RKR stadgar. 
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sen, som i sin tur har ansvaret för att bestämma om nya rekommen-

dationer etc. borde dock staten även ha möjlighet att påverka den lö-

pande verksamheten.859   

RKR:s ställning som rättsproducent kan vidare relateras till den 

lagstiftningsteknik som använts.860 Ramlagstekniken har använts för 

att reglera ramarna men samtidigt skapa utrymme för självreglering. 

Användningen av ramlagstekniken skapar i sin tur förutsättningar för 

rättslig polycentri i den meningen att RKR tilldelats en position som 

normgivande organ och utvecklare av god redovisningssed för den 

kommunala sektorn. 

RKR:s position som normgivande organ leder vidare till en diskuss-

ion om hur den kompletterande normgivningen ska betraktas. Utifrån 

identifierandet att allmänna råd och rekommendationer från normgi-

vande organ får särskilt stor betydelse inom det redovisningsrättsliga 

området menar Olsson att rättsområdet utmärks av en ”hög grad av 

rättslig polycentri”.861 

Såsom anförts i tidigare avsnitt är utgångspunkten inom det kom-

munala redovisningsrättsliga området, i fråga om den kompletterande 

normgivningens funktion, i princip densamma som inom den privata 

sektorn.862 Det kan konstateras att en källa som i normala fall har en 

relativt undanskymd plats i rättskällehierarkin – alternativt ej har nå-

gon uttalad plats i denna hierarki överhuvudtaget – genom den an-

vända lagstiftningstekniken inom det kommunala redovisningsrätts-

liga området upphöjs till att i princip vara den rättskälla som har 

störst auktoritet näst efter lagstiftningen (beaktat eventuella förar-

betsuttalanden).863 Den kompletterande normgivningen innehar 

därmed en tydlig position som komplement till lagen vid bedömning-

en av vad som ska betecknas som god redovisningssed.  

I enlighet med Blumes två huvudspår är det enligt min mening 

möjligt att, för det första, identifiera normer som ur ett konstitution-

ellt perspektiv inte har någon bindande verkan som betydelsefulla vid 

bestämmandet av vad som är god redovisningssed inom det kommu-
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 Se dock 9 § RKR stadgar. 
860

 Jfr avsnitt 3.2. 
861

 Olsson (2010) s. 32. Kursiverat i originaltexten. Jfr avsnitt 7.3.1. 
862

 Avsnitt 6.6 och 7.3.2. 
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 Avsnitt 7.4. 
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nala redovisningsrättsliga området. För det andra är det, enligt min 

uppfattning, tydligt att den kompletterande normgivningens rättsliga 

vikt är större än vad normernas formella etikett ur ett konstitutionellt 

och normativt rättskälleperspektiv ger uttryck för.864 

Bristen på praxis där den kompletterande normgivningen för 

kommunal sektor tillämpas kan enligt min uppfattning tolkas på två 

sätt.865 Å ena sidan skulle det i och med denna brist kunna anföras att 

det inte är möjligt att argumentera för den kompletterande normgiv-

ningen som rättskälla, eftersom praxis inte ger stöd för en sådan slut-

sats. Den kompletterande normgivningens rättsliga ställning skulle 

betraktas vara svag och därmed även stödet för att rättslig polycentri 

föreligger. Å andra sidan går det inte att bortse från syftena med den 

kompletterande normgivningen och den faktiska funktion som dessa 

normer är tänkta att ha inom det kommunala redovisningsrättsliga 

området. Beaktat detta torde bristen på domstolspraxis där dessa 

normer tillämpas, enligt min uppfattning, närmast förstärka bilden av 

att området utmärks av rättslig polycentri. Med detta menas att den 

kompletterande normgivningen trots sin tydliga funktion som norme-

rande för hur redovisningen ska gå till, inte ges en allsidig prövning 

inom ramen för en domstolprocess. RKR:s olika uttalanden värderas 

således aldrig i en rättslig kontext, samtidigt som de är tänkta att 

komplettera den kommunala redovisningslagstiftningen. Jag menar 

därmed sammanfattningsvis att rättslig polycentri föreligger i ovan 

nämnda avseende. 

Frågan om möjligheten att alternativ rättsbildning kan komma att 

definitivt reglera en fråga, kan i ett redovisningsrättsligt perspektiv 

avse i huvudsak två typfall. Jämförelsen med det som har beskrivits 

om Riksskatteverkets fördelaktiga rekommendationer för enskilda är 

det ena typfallet.866 Det andra typfallet, som går att särskilt identifiera 

inom det redovisningsrättsliga området, omfattar de fall när en fråga 

inte alls är reglerad i KRL samtidigt som den har reglerats av RKR 

genom den kompletterande normgivningen. 

Avseende det första typfallet kan ett liknande perspektiv anläggas i 

fråga om sådan kompletterande normgivning som leder till att den 
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 Jfr avsnitt 1.3.2, 7.3.2 och 7.4. 
865

 Jfr avsnitt 7.3.2. 
866

 Jfr avsnitt 1.3.2. 
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kommunala ekonomin kan presenteras på ett attraktivare sätt än vad 

lagstiftningens ramar egentligen medger.867 Kommunerna skulle i en 

sådan situation kunna tillämpa innehållet i den kompletterande 

normgivningen och i sin årsredovisning anföra att de därmed redovi-

sar i enlighet med god redovisningssed. RKR skulle i sin tur rimligen 

anse att de rekommendationer som organet publicerar i princip utgör 

god redovisningssed (utom i undantagssituationer under extrema 

förhållanden868) och har således inget att invända mot att kommu-

nerna tillämpar deras rekommendationer. Eftersom beslut om redo-

visning sällan överklagas skulle en kommuns redovisning i enlighet 

med den kompletterande normgivningen, och därmed innehållet i 

den kompletterande normgivningen i sig, bilda den rättsliga verklig-

heten. 

Det andra typfallet kan även det aktualiseras. RKR:s komplette-

rande normgivning omfattar fler frågor än vad som framgår av lag-

stiftningen och dess förarbeten. Om RKR därmed t.ex. formulerar nya 

skyldigheter för kommunerna och dessa uttalanden samtidigt betrak-

tas som ett uttryck för god redovisningssed i enlighet med 1 kap. 3 § 1 

st. KRL, har RKR i någon mening definitivt reglerat frågan. Att det 

blir fråga om en definitiv reglering framgår tydligast vid en jämförelse 

med sanktionssystemet och den domstolsprövning som kan aktuali-

seras. Eftersom sanktionssystemet är i det närmaste obefintligt och 

domstolsprövning är ovanlig inom rättsområdet, leder det till att re-

kommendationerna i princip aldrig prövas i det rättsliga systemet. 

Det som framgår av rekommendationerna skulle då innebära en defi-

nitiv reglering av frågan. 

Sammanfattningsvis uppvisar den rättsliga systematiken inom det 

kommunala redovisningsområdet tecken som överensstämmer med 

båda huvudtyperna av rättslig polycentri. RKR:s ställning som norm-

givande organ innebär att rättsligt auktoritativt material skapas av 

                                                

 
867

 Jfr Förvaltningsrätten i Malmös dom den 23 april 2010 i mål 570-10, där fullmäktiges 

beslut att godkänna årsredovisningen för år 2008 upphävdes p.g.a. att redovisningen an-

sågs vara upprättad i strid med KRL:s bestämmelser. Följden av den felaktiga redovis-

ningen blev att det redovisade resultatet uppgick till en förlust på 0,4 miljoner kr. i stället för 

17,7 miljoner kr. Att notera är dock att det i detta fall rörde sig om en avvikelse från KRL:s 

bestämmelser, se avsnitt 7.3.2. 
868

 Se RKR Information (2012b) och avsnitt 6.6. 
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institutioner som inte explicit har någon sådan av rättsordningen sär-

skilt uttalad kompetens. Undersökningen visar även att den komplet-

terande normgivningens rättsliga ställning i viss mån torde gå utöver 

dess status som icke bindande rekommendationer från ett privaträtts-

ligt organ. Den traditionella beskrivningen av rättskälleläran motsva-

rar således inte de rättskällor vilka kan identifieras som betydelsefulla 

inom det kommunala redovisningsrättsliga området. Inte heller deras 

inbördes vikt motsvarar den traditionella bilden av hur olika rättskäl-

lor värderas sinsemellan.  

Följden av denna systematik stämmer även överens med den ovan 

beskrivna tredje dimensionen av polycentri. Det är möjligt att kon-

struera hypotetiska exempel där RKR:s rekommendationer kan 

komma att skapa en definitiv reglering som avviker från den bakom-

liggande lagregleringen alternativt att RKR självständigt definitivt re-

glerar en viss fråga.  

 

7.6 Sammanfattande utvärdering 

KL och KRL är den huvudsakliga lagstiftning som behandlar den 

kommunala redovisningen. Lagarna är, enligt min uppfattning, utfär-

dade i enlighet med 8 kap. 2 § 1 st. 3 p. RF och är ur ett konstitution-

ellt perspektiv oproblematiska. Det finns inte några bindande före-

skrifter utfärdade på varken regerings- eller myndighetsnivå, som är 

tänkta att fylla ut ramlagstiftningens ofullständiga innehåll. 

Det är i stället i första hand den kompletterande normgivningen 

som kompletterar lagstiftningen inom ramen för den i lagstiftningen 

intagna hänvisningen till god redovisningssed. Den kompletterande 

normgivningen inom redovisningsområdet kan i sin tur bestå av olika 

typer av uttalanden från olika typer av organ. Det kan således handla 

om erkänd regelgivning av förvaltningsmyndigheter genom allmänna 

råd, men det kan också vara fråga om egenhändigt benämnda re-

kommendationer från organ som inte – i alla fall i formell mening – 

kan betraktas som en del av det allmänna. RKR tillhör den senare ka-

tegorin. 

Det är inte förenligt med 8 kap. RF att delegera normgivningsmakt 

till privaträttsliga subjekt. Inte heller omfattas sådana subjekt – i alla 

fall formellt sett – av möjligheten att utfärda allmänna råd i FsamlF 

mening. Eftersom RKR enligt min uppfattning ska betraktas som ett 
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privaträttsligt kvasistatligt organ, vilket saknar myndighetsstatus, kan 

inte RKR:s kompletterande normgivning betraktas som sådana före-

skrifter som antas i enlighet med 8 kap. RF.869 Inte heller kan den 

kompletterande normgivningen från RKR, i formell mening, jämstäl-

las med de allmänna råd som myndigheter ger ut.  

RKR:s kompletterande normgivning får istället betraktas som s.k. 

privat rättsbildning. Organets i vissa avseenden kvasistatliga karak-

tärsdrag och det implicita bemyndigande för dess verksamhet som 

framgår av 1 kap. 3 § 2 st. KRL förändrar enligt min uppfattning inte 

denna slutsats. Det kan dock noteras att ett tillägg till begreppet pri-

vat rättsbildning aktualiseras p.g.a. kopplingen till god redovisnings-

sed. Den kompletterande normgivningen får således betraktas som 

privat rättsbildning inom ramen för hänvisningen till god redovis-

ningssed.870 Den kompletterande normgivningen befinner sig sålunda 

inte i ett rättsligt ingenmansland – alternativt helt utanför den rätts-

liga kontexten – utan har en konkret koppling till en viss författning 

som den är tänkt att komplettera. 

Det har därmed, enligt min uppfattning, ändå i praktiken skett en 

form av delegation av makt att utfärda betydelsefulla normer inom 

området i och med den betydelse som den kompletterande normgiv-

ningen får inom ramen för bedömningen av vad som ska betecknas 

som god redovisningssed. Enligt min uppfattning närmar sig systema-

tiken ett kringgående av regleringen i RF. Eftersom det i formell me-

ning, endast är fråga om rekommendationer, kan det dock enligt min 

uppfattning ur ett konstitutionellt perspektiv inte anses som en kon-

stitutionellt otillåten ordning. Ur ett konstitutionellt perspektiv är det 

dock enligt min mening fråga om en mindre lämplig ordning om än-

damålen bakom RF:s bestämmelser om normgivningsmakten beak-

tas.871 

Slutsatserna om den kompletterande normgivningen i förhållande 

till RF:s bestämmelser leder vidare till en diskussion om vilken grad 

                                                

 
869

 Jfr avsnitt 4.3. 
870

 Jfr Norberg (1991) s. 132. 
871

 Att jag anser att något är mindre lämpligt ur konstitutionell synvinkel innebär därmed 

inte att det är konstitutionellt otillåtet. Jfr t.ex. Hultqvist (SST 2009) s. 253 f. som för en 

liknande diskussion om lämpligt och olämpligt i förhållande till möjligt och omöjligt. Jfr även 

Asp (SvJT 1999) s. 46 f. 
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av presumtion som kan anses föreligga för att den kompletterande 

normgivningen ger uttryck för god redovisningssed. 

Ur ett kommunalrättsligt perspektiv synes den – om än ytterst 

knapphändiga – praxis som finns att tillgå ge stöd för att även kom-

munala redovisningsfrågor huvudsakligen bedöms genom tolkning 

och tillämpning av de traditionella rättskällorna. I alla fall i den me-

ningen att kommunernas redovisningslösningar kommer betraktas 

som lagliga så länge dessa håller sig inom ramarna för KRL och dess 

förarbeten. Domstolarna synes inte vara villiga att betrakta den kom-

pletterande normgivningen som en auktoritär källa inom ramen för 

en laglighetsprövning enligt 10 kap. KL. De frågor som kan uppstå vid 

redovisningen i kommunerna och som inte behandlas i KRL och dess 

förarbeten synes av domstolarna bedömas ligga inom ramen för 

kommunernas fria skön och i det närmaste hänföras till den princi-

piella utgångspunkten om kommunalt självstyrelse. 

Ur ett redovisningsrättsligt perspektiv – vilket synes vara det hu-

vudsakliga perspektiv som företräds i motiven till KRL – är det dock, 

enligt min uppfattning, tydligt att den kompletterande normgivningen 

är tänkt att fungera som en särskild källa vid bedömningen av vad 

som ska betecknas som god redovisningssed i en viss fråga.872 Beaktat 

det faktum att god redovisningssed är ett krav enligt 1 kap. 3 § 1 st. 

KRL ska därmed, enligt min uppfattning, den kompletterande norm-

givningen betraktas som en rättskälla av betydelse inom området. No-

terbart är att slutsatsen även överensstämmer med de utgångspunkter 

som huvudsakligen företräds i fråga om den kompletterande norm-

givningens rättsliga ställning inom den privata sektorn. Att systema-

tiken som gäller för den privata sektorn i sin tur har fungerat som fö-

rebild för KRL och RKR:s verksamhet förstärker enligt min uppfatt-

ning slutsatsen att den kompletterande normgivningen ska betraktas 

som en särskild rättskälla inom det kommunala redovisningsrättsliga 

området. 

Att RKR självt har uttryckt att det ska till mycket speciella omstän-

digheter för att en kommun ska kunna motivera ett avsteg från den 

kompletterande normgivningen, och samtidigt hävda att redovisning-

en är upprättad i enlighet med god redovisningssed, kan möjligen i 

                                                

 
872

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 44 f. 
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någon mån förstärka slutsatsen att det föreligger en presumtion om 

att den kompletterande normgivningen ger uttryck för god redovis-

ningssed. RKR:s uppfattning kan dock inte ges någon avgörande be-

tydelse i sammanhanget. Att det normgivande organet anser att sina 

egna normer ska tillämpas torde inte vara överraskande. 

Beroende på vilket perspektiv som anläggs synes således två olika 

utfall aktualiseras. Å ena sidan torde en kommun som endast följer de 

krav som framgår av KRL och inget mera, ur ett kommunalrättsligt 

perspektiv, inte anses ha agerat olagligt vid en laglighetsprövning en-

ligt 10 kap. KL. Å andra sidan torde det samtidigt kunna vara så att 

samma kommun, beaktat RKR:s rekommendationer som ett uttryck 

för god redovisningssed, anses redovisa i strid med god redovisnings-

sed om den inte följer den kompletterande normgivningen. Några 

sanktioner finns dock inte att tillgå i det senare fallet. 

Min uppfattning är att presumtionen att den kompletterande 

normgivningen ger uttryck för god redovisningssed, inte är lika stark 

som för den privata sektorn. Slutsatsen bygger framför allt på under-

sökningens slutsatser om den begränsade rättsliga prövning som kan 

komma att aktualiseras vid frågor som rör den kommunala redovis-

ningen. Förvaltningsdomstolarna synes vid en laglighetsprövning inte 

beakta den kompletterande normgivningen i den utsträckning som 

vore rimligt med hänsyn till syftet med den systematik som föreligger 

inom det kommunala redovisningsrättsliga området. Identifierandet 

av detta påverkar enligt min uppfattning bedömningen av vilken pre-

sumtion som föreligger för att den kompletterande normgivningen 

anses ge uttryck för god redovisningssed.873 

Sammanfattningsvis går det att uttrycka det som att det i förarbe-

tena till KRL uttryckts en liknande form av normativ förväntan om 

följsamhet – en presumtion – som sedermera ur ett rättsligt perspek-

tiv inte har varit möjlig att bestyrka med hjälp av praxis på samma 

sätt som gäller för den privata sektorn. 

Systematiseringen av det kommunala redovisningsrättsliga områ-

det visar även att regleringen av den kommunala redovisningsskyl-

digheten kännetecknas av s.k. rättslig polycentri. Både RKR:s ställ-

ning som normgivande organ och identifierandet av sådant material 

                                                

 
873

 Jfr avsnitt 7.3.1 och 7.3.2. 
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som innefattas i begreppet kompletterande normgivning stämmer 

överens med teoribildningen om rättslig polycentri.  

I del III av undersökningen följer en fördjupad studie av förhållan-

det mellan lagstiftningen och den kompletterande normgivningen 

inom det kommunala redovisningsrättsliga området. Genomgående 

jämförs regleringen för kommunal sektor med den reglering som gäl-

ler för privat sektor. 
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8 Introduktion till den särskilda 

undersökningen 

8.1 Något om inriktning och urval 

Avsikten med den särskilda undersökningen är att undersöka och ut-

värdera förhållandet mellan den kompletterande normgivningen och 

lagstiftningen som den är tänkt att komplettera. Därutöver undersöks 

hur den kommunala redovisningsregleringen förhåller sig till dels re-

dovisningsregleringen för privat sektor, dels till den kommunalrätts-

liga regleringen i övrigt. Den särskilda undersökningen innebär där-

med en fortsättning på den systematisering som skett i del II, men 

innebär därutöver en konkret utvärdering av den vertikala och hori-

sontella systematiken gällande de fyra utvalda redovisningsfrågorna. 

Tyngdpunkten i den särskilda undersökningen avser undersök-

ningen av RKR:s rekommendationer och deras förhållande till lagtex-

ten i KRL. De behandlade redovisningsfrågorna är reglerade i KRL 

och i ett antal rekommendationer från RKR. Varje enskild redovis-

ningsfråga behandlas i ett särskilt kapitel. 

De fyra redovisningsfrågor som behandlas är: 

 

 redovisningen av materiella anläggningstillgångar, 

 redovisningen av bidrag till infrastrukturella investeringar, 

 redovisningen av det kommunala pensionsåtagandet, samt 

 kommunernas sammanställda redovisning. 

 

Undersökningen är ur ett regleringsperspektiv framför allt horison-

tellt avgränsad i och med att det som undersöks är fyra redovisnings-

frågor som sedermera behandlas i flera rekommendationer från RKR 

och i flera av KRL:s bestämmelser. Avgränsningen till ett antal kon-

kretiserade redovisningsfrågor innebär dock att det inte är fråga om 

en heltäckande undersökning av KRL:s bestämmelser respektive 

RKR:s rekommendationer. Den avgränsning som följer av detta kan 

betraktas som vertikal.874 

                                                

 
874

 Se Olsson (2001) s. 142 om vertikal och horisontell avgränsning. Jfr t.ex. Påhlsson 

(1995) s. 181, för ett exempel på en vertikal avgränsning. 
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Den främsta anledningen till varför urvalet tar sikte på ett antal re-

dovisningsfrågor och inte ett antal särskilt utvalda rekommendation-

er, är att RKR:s kompletterande normgivning bygger på att olika re-

kommendationer hänvisar till varandra och således bildar en helhet. 

För att kunna undersöka och utvärdera denna helhet i förhållande till 

lagstiftningen är det, enligt min uppfattning, därmed mest ändamåls-

enligt att inte begränsa undersökningen till enskilda rekommendat-

ioner. En undersökning av en enskild rekommendation skulle kunna 

leda till ofullständiga slutsatser i förhållande till den bakomliggande 

lagtexten.  

Två huvudsakliga motiv ligger bakom valet av just de redovisnings-

frågor som har valts ut. Det främsta motivet till att just dessa frågor 

valts ut är att de har behandlats i både KRL och i den kompletterande 

normgivningen. Regleringen av de aktuella redovisningsfrågorna in-

nehåller därmed, i varierande utsträckning, det nödvändiga förhål-

landet mellan de normativa nivåerna som krävs för att en undersök-

ning i enlighet med avhandlingens syften och de forskningsfrågor som 

ställts upp ska kunna genomföras. Vid en första anblick, gällande alla 

de fyra frågorna, synes det därutöver föreligga intressanta förhållan-

den mellan lagtext och den kompletterande normgivningen i fråga om 

t.ex. omfång, redovisningsteoretiska utgångspunkter, ordalydelsen 

etc. 

Ett ytterligare motiv är att urvalet möjliggör en representativ (om 

än inte, som tidigare nämnts, fullständig) undersökning av dels KRL:s 

bestämmelser, dels den kompletterande normgivningen. Undersök-

ningen av redovisningen av materiella anläggningstillgångar aktuali-

serar t.ex. en genomgång av KRL:s värderingsregler. Redovisningen 

av det kommunala pensionsåtagandet rör en fråga som uttryckligen 

har reglerats i lagstiftningen för att åstadkomma en nyordning i för-

hållande till den kompletterande normgivning och praxis som förelåg 

vid KRL:s införande. Frågor som berör redovisningen av pensionsåta-

gandet har sedermera normerats genom flera rekommendationer från 

RKR. Även den tredje frågan om redovisningen av bidrag till infra-

strukturella investeringar berör en fråga där lagstiftaren har infört 

särskilda bestämmelser i KRL för att möjliggöra en redovisning som 

avviker från den kompletterande normgivning som gällde vid infö-

randet. Det principiella förhållandet mellan lagstiftningen och den 

kompletterande normgivningen är således särskilt intressant att ut-
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värdera även gällande denna fråga. Avslutningsvis aktualiserar under-

sökningen av regleringen av kommunernas sammanställda redovis-

ning frågor om den kommunala redovisningsenheten och dess av-

gränsning, samt vilka metoder som ska användas vid upprättandet av 

denna redovisning. 

Varje redovisningsfråga rymmer i sig ett antal delfrågor. Urvalet av 

de delfrågor som behandlas har genomförts efter en inventering av 

relevanta redovisningsfrågor, som sedermera avgränsats ytterligare 

till de frågor som enligt min uppfattning är av särskilt intresse att be-

handla närmare.   

Tre av redovisningsfrågorna behandlas huvudsakligen i särskilt ru-

bricerade rekommendationer från RKR. De tre rekommendationer 

som avses är: 

 

 rekommendation 11.4 om redovisning av materiella anlägg-

ningstillgångar, 

 rekommendation 6.2 om redovisning av bidrag till infrastruktu-

rella investeringar, och 

 rekommendation 8.2 om sammanställd redovisning. 

 

Den fjärde frågan, som berör redovisningen av det kommunala pens-

ionsåtagandet, är inte lika tydligt behandlad i en enskild rekommen-

dation. Frågan behandlas i stället i flera rekommendationer av vilka 

tre kan framhållas: 

 

 rekommendation 2.2 om redovisning av särskild avtalspension, 

visstidspension och omställningsstöd m.m., 

 rekommendation 7.1 om upplysningar om pensionsmedel och 

pensionsförpliktelser, och 

 rekommendation 17.1 om värdering och upplysningar av pens-

ionsförpliktelser. 

 

Utgångspunkten för den särskilda undersökningen är, som nämndes 

inledningsvis i detta avsnitt, framför allt utvärderingen av förhållan-

det mellan regleringen på författningsnivå och regleringen av samma 

fråga i den kompletterande normgivningen. Undersökningen kan i 

denna del bl.a. ses som en avstämning gentemot legalitetsprincipen. 
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De ramar som ställs upp i lagtexten borde enligt min uppfattning även 

användas som förhållningsregler av RKR vid publicerandet av kom-

pletterande normgivning.875 Ett uttalande i förarbetena till KRL som 

har upprepats i undersökningen är att det aldrig är förenligt med god 

redovisningssed att frångå uttryckliga lagregler.876 Samma utgångs-

punkt torde gälla för RKR när det utarbetar nya rekommendationer. 

Om det visar sig att RKR vid publicerandet av ny kompletterande 

normgivning avviker från den bakomliggande lagtexten måste det, 

enligt min mening, betraktas som olämpligt. 

Avsikten med utvärderingen är inte i första hand att försöka fast-

ställa vad som ska betecknas som god redovisningssed inom det 

kommunala redovisningsrättsliga området. I fokus är i stället utvär-

deringen av hur RKR fullgör sitt uppdrag att främja och utveckla god 

redovisningssed i enlighet med KRL. En annan sak är att diskussion-

en i vissa fall ändock kan utmynna i en tolkning av vad som ska be-

tecknas som god redovisningssed gällande en viss fråga.877 

Innan behandlingen av de särskilda redovisningsfrågorna tar vid, 

ska i avsnitt 8.2 vissa redovisningsteoretiska utgångspunkter behand-

las. Avsnittet fungerar som en plattform till de redovisningsrättsliga 

delarna som följer i kapitel nio till tolv.  

 

8.2 Redovisningsteoretiska utgångspunk-

ter 

8.2.1 Inledning 

Gällande redovisningsreglering har ofta ett samband med och bygger 

på förhärskande redovisningsteorier. Det föreligger dock ett behov av 

att välja vilka redovisningsteoretiska grundantaganden som ska gälla 

inom ett visst område. Behovet av detta följer av att det inte finns en 

enda sann redovisningsteori, utan över tid har olika teoribildningar 

utvecklats och därmed även kommit att påverka innehållet i de redo-

                                                

 
875

 Se 2 § RKR Stadgar och avsnitt 4.2. Jfr Påhlsson (2013) s. 109 f. 
876

 Prop. 1996/97:52 s. 45 och 69. Jfr SOU 2016:24 s. 271 f. 
877

 Jfr avsnitt 1.3.1. 
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visningsrättsliga normerna.878 Kellgren konstaterar att ”det inte finns 

någon enhetlig uppfattning om vilka mål, metoder, principer eller in-

tressenter som bör vara centrala vid lagtolkningen inom redovis-

ningsområdet, eller vilka principer som har varit viktigast vid norm-

givningen.”879 Även om detta stämmer kommer de redovisningsteore-

tiska antaganden som explicit eller implicit företräds dock ligga till 

grund för utvecklingen och formulerandet av redovisningsprinciper, 

bestämmandet av existerande principers olika vikt samt definierandet 

av olika redovisningsbegrepp. 

En grundläggande fråga som kan påverka vilka principer etc. som 

ges särskild betydelse vid upprättandet av redovisningen är huruvida 

fokus ska ligga på en redovisningsenhets resultatredovisning eller om 

fokus i stället ska ligga på redovisningsenhetens ekonomiska ställ-

ning. Det förra synsättet brukar benämnas som resultaträkningsori-

enterat medan det senare benämns som ett balansräkningsorienterat 

synsätt.880  

I förarbetena till KRL och i RKR:s konceptuella ramverk framhålls 

det resultaträkningsorienterade synsättet.881 Det resultaträkningsori-

enterade synsättet, som således får anses vara det förhärskande syn-

sättet inom det kommunala redovisningsområdet, motiveras bl.a. uti-

från att den kommunala verksamheten till stor del agerar utanför 

marknaden. Det saknas t.ex. ofta en marknad för kommunernas till-

gångar. I stället säkerställs kommunernas verksamhet i grundlagen. 

Viktigare än den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt blir i 

stället att synliggöra hur kommunen under det enskilda året har age-

rat, i vilket det ekonomiska resultatet fungerar som en viktig indikat-

ion. Resultatredovisningen kan även mer konkret ligga till grund för 

politiskt ansvarsutkrävande. Balansräkningen fungerar inom ramen 

för detta synsätt främst som en resultatutredningsbalans. Vid en jäm-

förelse med regleringen för privat sektor kan noteras att det balans-

                                                

 
878

 Schroeder, Clark & Cathey (2011) s. 1 f. Jfr Kam (1990) och Deegan & Unerman 

(2011). För en intressant undersökning av hur olika redovisningsteorier kan förklara kom-

munala bolags val av olika redovisningsrättsliga normsystem, se Yrjö Collin m.fl. (CPA 

2009). 
879

 Kellgren (SN 2003) s. 334. 
880

 Se t.ex. Bjuvberg (2006) s. 85 ff. 
881

 Se prop. 1996/97:52 s. 45, Ds 1996:30 s. 63 och RKR Idéskrift (2011) s. 26. Jfr även 

SOU 2009:21 s. 26 f. 
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orienterade synsättet under senare år vunnit mark i förhållande till 

det resultaträkningsorienterade. En utökad användning av värdering 

till verkligt värde är ett exempel på denna förskjutning.882 I detta av-

seende skiljer sig de grundläggande förutsättningarna åt inom privat 

och kommunal sektor, vilket sedermera kan påverka hur en viss fråga 

regleras. 

I det följande kommer jag dels att behandla vad jag har valt att be-

nämna ett antal redovisningsprinciper som utgör grunden för den 

kommunala externredovisningen, dels ett antal kvalitativa egenskap-

er som gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för 

användarna. I ett särskilt avsnitt diskuteras och definieras även de 

centrala redovisningsbegrepp som motsvarar de huvudsakliga pos-

terna i resultaträkningen respektive balansräkningen.883 

Benämningen redovisningsprinciper är hämtad från förarbetena 

till KRL samt en idéskrift från RKR.884 De principer som behandlas 

överensstämmer även till viss del med de grundläggande redovis-

ningsprinciper som har lagfästs i 2 kap. 4 § 1 st. ÅRL. Benämningen 

kvalitativa egenskaper är hämtat från RKR:s konceptuella ram-

verk.885 

Det centrala i följande avsnitt är diskussionen om hur de olika 

principerna, egenskaperna och begreppen ska förstås i en kommunal 

redovisningskontext. Det som behandlas kommer sedermera fungera 

som utgångspunkt för undersökningen i kapitel 9 till 12. 

                                                

 
882

 Bjuvberg (2006) s. 85 ff. och Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 50. Jfr även t.ex. 

Smith, Brännström & Jansson (2015) s. 107 f. och 330 f. 
883

 Terminologin i den företagsekonomiska respektive redovisningsrättsliga litteraturen är 

inte enhetlig. Som exempel på hur terminologin varierar kan från mer renodlat ekonomiska 

framställningar nämnas Artsberg (1992) s. 85 ff., Artsberg (2005) s. 155 ff., Kam (1990) s. 

46 f. och 515 ff., Wolk, Dodd & Rozycki (2008) s. 115 ff. samt Deegan & Unerman (2011) 

s. 209 och 222 ff. Jfr till detta Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 27 ff., Edenhammar, Norberg 

& Thorell (2013) s. 33 ff., Johansson (2010) s. 53 ff., Bjuvberg (2006) s. 81 ff. och Thorell 

(1984) s. 36 för exempel från mer rättsligt inriktade framställningar. 
884

 Se prop. 1996/97:52 s. 45 f., Ds 1996:30 s. 63 och RKR Idéskrift (2000) s. 22. Jfr även 

Falkman & Orrbeck (2001) s. 242 ff. 
885

 RKR Idéskrift (2011) s. 20. Se även t.ex. IASB:s konceptuella ramverk och BFNAR 

2012:1 p. 2.8-2.11. Uppdelningen som används i denna undersökning kan jämföras med 

t.ex. Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 28 ff. och Bjuvberg (2006) s. 81 ff., som gör skillnad på 

målsättningsprinciper och värderingsprinciper. Målsättningsprinciperna motsvarar vad som 

i denna undersökning benämns kvalitativa egenskaper medan värderingsprinciperna i 

huvudsak motsvarar vad jag hänför till termen redovisningsprinciper. 
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8.2.2 Redovisningsprinciper 

Den moderna externredovisningen bygger på ett antal grundläggande 

redovisningsprinciper. Som nämndes i föregående avsnitt har lagstif-

taren för privat sektor infört ett antal av dessa grundläggande princi-

per i 2 kap. 4 § 1 st. ÅRL.886 Det ska poängteras att dessa principer 

inte är de enda som är av betydelse för den privata sektorn.887 Något 

liknande införande i KRL av betydelsefulla principer för den kommu-

nala sektorns redovisning har inte skett. I propositionen till KRL an-

fördes att något behov att lagfästa sådana principer, som i sig identifi-

erades som betydelsefulla, inte torde finnas eftersom dessa kunde an-

tas bli en del av god redovisningssed.888 Regeringen valde dock att i 

propositionen, enligt min uppfattning allt för fragmentariskt och kort-

fattat, redogöra för ett antal redovisningsprinciper som ska vara sty-

rande för den kommunala redovisningen. Därutöver är det möjligt att 

identifiera ytterligare principer som har lyfts fram av RKR. I det föl-

jande ska ett antal av de principer som lyfts fram i förarbetena till 

KRL samt av RKR behandlas närmare.  

De principer som behandlas i propositionen till KRL överensstäm-

mer i stor utsträckning med de principer som finns intagna i ÅRL. 

Under rubriken ”De grundläggande redovisningsprinciperna” lyfts tre 

principer fram särskilt; fortlevnadsprincipen, försiktighetsprincipen 

och principen om öppenhet. Även principen om konsekvens behand-

las implicit under denna rubrik i propositionen.889 I författnings-

kommentaren till 1 kap. 3 § KRL återkommer regeringen till en dis-

kussion om de grundläggande principerna. I detta sammanhang me-

nar regeringen att det normalt sett kan anses ligga i god redovisnings-

sed att tillämpa de grundläggande redovisningsprinciperna. Utöver de 

tre principer som har nämnts ovan behandlas i detta avsnitt i propo-

sitionen även principen om bokföringsmässiga grunder (periodise-

                                                

 
886

 Principerna som behandlas i bestämmelsen är fortlevnadsprincipen, principen om kon-

sekvens (alt. jämförbarhetsprincipen), försiktighetsprincipen, principen om bokföringsmäss-

iga grunder (alt. periodiseringsprincipen), post-för-post-principen, principen om kvittnings-

förbud och kontinuitetsprincipen. Jfr t.ex. Johansson (2010) s. 54, Kellgren & Bjuvberg 

(2014) s. 29 ff. och Olsson (2012) s. 71 f.  
887

 Kellgren (SN 2003) s. 334. 
888

 Prop. 1996/97:52 s. 45. 
889

 Prop. 1996/97:52 s. 45 f. Jfr Ds 1996:30 s. 63. 
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ringsprincipen), principen om kvittningsförbud och kontinuitets-

principen.890  RKR har utöver de ovan nämnda principerna lyft fram 

matchningsprincipen, kongruensprincipen, objektivitetsprincipen, 

realisationsprincipen samt principen om historiska anskaffnings-

värden som viktiga för den kommunala redovisningen.891 De ovan 

nämnda principerna ska kortfattat behandlas i det följande.  

Först och främst ska principen om bokföringsmässiga grunder el-

ler periodiseringsprincipen lyftas fram. Genom KF/LF 86 övergick 

kommunförbunden, som tidigare nämnts, till att principiellt förorda 

att även kommunerna skulle redovisa i full överensstämmelse med 

bokföringsmässiga grunder.892 Redovisning enligt bokföringsmässiga 

grunder kommer i detta avsnitt behandlas som en grundläggande re-

dovisningsprincip, även om den av RKR i olika skrifter synes framhål-

las som något än mer grundläggande – en förutsättning för redovis-

ningen som sådan.893 I ÅRL är principen intagen bland övriga princi-

per i 2 kap. 4 § 1 st. ÅRL, se 4 p. Principen innebär i korthet att in-

komster och utgifter periodiseras så att intäkter och kostnader hän-

förs till den period där prestationen utförs respektive resursen för-

brukas.894  

Fortlevnadsprincipen är som nämnts en av de principer som 

nämns särskilt i förarbetena till KRL.895 Den innehar en särskilt stark 

ställning inom det kommunala redovisningsområdet eftersom dess 

innebörd är särskilt framträdande gällande den kommunala verk-

samheten. Enligt principen presumeras en organisation bedriva sin 

verksamhet även i framtiden. För den privata sektorn får denna prin-

cip relateras till t.ex. risken att ett företag går i konkurs.896 I fråga om 

kommunal verksamhet är dock presumtionen om fortlevnad starkare. 

Kommunernas ställning som en del av den offentliga sektorn i Sverige 

                                                

 
890

 Prop. 1996/97:52 s. 68. 
891

 Principerna är hämtade från RKR Idéskrift (2000) s. 23 ff. 
892

 Avsnitt 2.2.4. 
893

 Se RKR Idéskrift (2000) s. 23 och RKR Idéskrift (2011) s. 24. 
894

 RKR Idéskrift (2011) s. 24. Jfr Edenhammar, Norberg & Thorell (2013) s. 41 och Thorell 

(1984) s. 17 ff. 
895

 Principen benämns även principen om pågående verksamhet (på engelska ”going con-

cern”), se t.ex. RKR Idéskrift (2000) s. 24, IPSAS 1 p. 38–41, Artsberg (1992) s. 91 f., 

Smith, Brännström & Jansson (2015) s. 84 och Falkman & Orrbeck (2001) s. 242. 
896

 Artsberg (1992) s. 91. 
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är fastslagen på grundlagsnivå. Kommunerna som rättssubjekt kan 

upphöra att existera endast genom en ändring av RF. Inte heller kan 

en kommun exempelvis gå i konkurs på samma sätt som t.ex. ett före-

tag.897 

En princip som nära anknyter till fortlevnadsprincipen är kontinui-

tetsprincipen. I enlighet med denna princip ska ingående balans 

stämma överens med utgående balans för närmast föregående räken-

skapsår.898 Redovisningen ska således präglas av kontinuitet. 

Ännu en princip som nära anknyter till fortlevnadsprincipen är 

principen om konsekvens. Principen innebär i huvudsak att utifrån 

kravet på att resultatmätningen ska vara rättvisande, så ska mätning-

en vara konsekvent över tid och jämförbarhet mellan olika år ska sä-

kerställas så långt möjligt.899 Bestämmelsen i 5 kap. 6 § KRL om jäm-

förelsetal och eventuell omräkning av sådana om principerna för vär-

dering, klassificering eller indelning i poster eller delposter förändras 

från ett räkenskapsår till ett annat, kan ses som ett uttryck för princi-

pen. Följden av principen är att förändringar av de principer som lig-

ger till grund för årsredovisningens upprättande ska ske restriktivt. 

RKR menar t.ex. att ett byte av redovisningsprincip som regel endast 

får ske om bytet krävs för att anpassa redovisningen till lagstiftning 

eller förändringar i den kompletterande normgivningen.900    

Försiktighetsprincipen är också en av de principer som nämns i 

förarbetena till KRL och även den har en särskilt stark ställning inom 

det kommunala redovisningsområdet. I ÅRL finns den intagen i 2 

kap. 4 § 1 st. 3 p. I RKR:s idéskrift om den kommunala särarten besk-

rivs försiktighetsprincipen som ”[d]en mest övergripande principen 

för kommunal externredovisning”.901 Principens innebörd är att vär-

deringar ska göras med försiktighet, vilket bl.a. innebär att tillgångar 

ska värderas lågt och skulder högt. En konsekvent tillämpning av för-

siktighetsprincipen innebär därmed att det sämsta utfallet alltid redo-

                                                

 
897

 Avsnitt 2.3.1 och 2.4. Enskilda kommuner kan dock upphöra att existera genom beslut 

om ändringar i indelningen, se lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommu-

ner och landsting. Den verksamhet som fortsättningsvis bedrivs måste dock naturligtvis 

även redovisas, men då som en del av den nya kommunbildningen. 
898

 Prop. 1996/97:52 s. 68. Jfr IPSAS 1 p. 42. 
899

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 45 och Kellgren & Bjuvberg (2014) s. 30. 
900

 RKR Rekommendation 14.1 s. 2. 
901

 RKR Idéskrift (2000) s. 25. 
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visas.902 Genom tillämpning av principen undviker kommunerna att 

presentera en för positiv bild av kommunens ekonomi, och undkom-

mer därmed även risken för felaktiga framåtriktade beslut.903 Ef-

tersom kommunen har till uppgift att förvalta offentliga medel blir 

försiktighetsprincipen särskilt viktig, vilket har uttryckts som att ”för-

siktighetstanken utgör en betydelsefull övergripande konvention 

inom kommunal externredovisning”.904 En princip som nära anknyter 

till försiktighetsprincipen är realisationsprincipen, som innebär att 

icke realiserade intäkter inte ska redovisas.905 

En ytterligare princip som kan kopplas till försiktighetsprincipen är 

principen om historiska anskaffningsvärden. Principen innebär att 

det är anskaffningsvärdet som ska användas vid värderingen av till-

gångar och det är detta värde som sedan skrivs av genom planerade 

avskrivningar. Skulder värderas i enlighet med denna princip till det 

belopp som skulle krävas för att betala skulden eller till det belopp 

som motsvarar åtagandet.906 I KRL är den absoluta huvudregeln en-

ligt 6 kap. 3 § KRL värdering utifrån anskaffningsvärdet.907  

Trots huvudprincipen om värdering till anskaffningsvärde kan det 

konstateras att även värdering till s.k. verkligt värde förekommer 

inom kommunal sektor. Omsättningstillgångar ska t.ex., enligt 6 kap. 

7 § 1 st. KRL, värderas till den s.k. lägsta värdets princip, vilket inne-

bär att de ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det 

verkliga värdet.908 Vidare ska anläggningstillgångar, enligt 6 kap. 5 § 

KRL, skrivas ned om det verkliga värdet på balansdagen är lägre än 

anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella avskrivningar.909 Det 

kan även noteras att KomRed-utredningen har föreslagit att vissa fi-

nansiella instrument som huvudregel ska värderas till verkligt 

                                                

 
902

 RKR Idéskrift (2000) s. 25 och Falkman & Orrbeck (2001) s. 244. Jfr 2 kap. 4 § 1 st. 3 

p. a–c ÅRL. 
903

 Falkman & Orrbeck (2001) s. 247. 
904

 RKR Idéskrift (2000) s. 25. 
905

 Jfr 2 kap. 4 § 1 st. 3 p. a ÅRL. 
906

 RKR Idéskrift (2011) s. 26. 
907

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 83 och vidare avsnitt 9.4. 
908

 Prop. 1996/97:52 s. 86 f. 
909

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 84 och vidare avsnitt 9.6. 
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värde.910 Även om det anförts att värdering till verkligt värde, i enlig-

het med försiktighetsprincipen, ska användas med urskiljning går det 

således att identifiera exempel både i nuvarande lagstiftning och i för-

slaget till den nya lagen där värdering till verkligt värde aktuali-

seras.911  

I diskussionen om försiktighetsprincipen diskuteras ofta även 

matchningsprincipen. Matchningsprincipen kontrasterar eller kan 

rent av beskrivas som motsatsen till försiktighetsprincipen.912 Den 

innebär att intäkter och kostnader ska ”matchas” mot varandra.  An-

tagandet vid s.k. ideal eller traditionell matchning är att nedlagda ut-

gifter i framtiden motsvaras av en intäkt och att dessa utgifter ska 

kostnadsföras i samma period som intäkten redovisas.913 Tillämp-

ningen av principen kan innebära att det inte alltid är det sämsta ut-

fallet som redovisas, vilket skiljer sig från försiktighetsprincipen. Om 

en konflikt uppstår mellan försiktighetsprincipen och matchnings-

principen anses, i en kommunal kontext, försiktighetsprincipen ha 

företräde framför matchningsprincipen. Betoningen på försiktighet är 

ett uttryck för en kommunal särart i frågor som rör värdering. Inom 

offentlig sektor kan det därtill vara svårt att tillämpa ideal matchning 

i redovisningen, eftersom det i många fall är svårt att finna tillräckligt 

tydliga kopplingar mellan intäkter och kostnader.914  

Två andra typer av matchning som kan aktualiseras inom den 

kommunala redovisningen är s.k. tidsmatchning respektive omvänd 

matchning. Tidsmatchning innebär att utgifterna under en viss period 

matchas mot intäkterna under samma period för att identifiera peri-

odens kostnader. RKR ansåg t.ex. att tidsmatchning var mest ända-

målsenlig i fråga om redovisningen av det extra anslag på 10 miljarder 

till kommunsektorn, som riksdagen beslutade om under hösten 2015 

p.g.a. ökade utgifter för flyktingmottagandet.915 Behovet av omvänd 

                                                

 
910

 SOU 2016:24 s. 204 ff. och 371 ff. Med ett finansiellt instrument ska enligt utredningen 

förstås ”varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång hos en part och en 

finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument hos en annan part.”, se SOU 2016:24 s. 204. 
911

 RKR Idéskrift (2011) s. 26 f. 
912

 Tagesson (2002) s. 114. 
913

 Se t.ex. Kam (1990) s. 283 och Tagesson (2002) s. 111 f. 
914

 SOU 2016:24 s. 101 f. 
915

 Se prop. 2015/16:47, bet. 2015/16:FiU18, rskr. 2015/16:93 och RKR Yttrande (2015). 
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matchning uppstår i och med att vissa intäkter i offentlig sektor, som 

t.ex. skatteintäkter, i princip föregår kostnaderna.916 

Kongruensprincipen innebär att alla förändringar i tillgångar och 

skulders värde som redovisas i balansräkningen, även ska redovisas i 

resultaträkningen.917 Om principen tillämpas konsekvent säkerställs 

jämförbarhet över tid vid en tolkning av resultaträkningen. Principen 

förbättrar även öppenheten i redovisningen samt ”förstärker och kon-

kretiserar” försiktighetsprincipen.918 Ett undantag från principen gäl-

ler för eventuella uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar. 

En sådan uppskrivning ska, enligt 6 kap. 6 § 1 st. KRL, inte tas upp i 

resultaträkningen.919  

De centrala redovisningsprinciper som gäller för kommunal sektor 

har, som nämndes inledningsvis i detta avsnitt, inte reglerats i KRL. 

Flera av de behandlade principerna har inte heller lyfts fram i förarbe-

tena utan behandlas, som framgått ovan, endast i den kompletterande 

normgivningen. I den kompletterande normgivningen har dock prin-

ciperna huvudsakligen diskuterats i RKR:s idéskrifter och inte i re-

kommendationerna. Principernas rättsliga ställning är därmed, i en-

lighet med vad som framgått tidigare i undersökningen, något 

oklar.920 Beaktat den betydelse principerna har inom redovisnings-

området kan det diskuteras huruvida detta är en lämplig ordning. 

Även KomRed-utredningen har uppmärksammat att principerna inte 

regleras i KRL. I utredningens förslag till ny lagstiftning föreslås att 

ett antal av de redovisningsprinciper som har behandlats i detta av-

snitt ges lagform.921 

 

                                                

 
916

 RKR Idéskrift (2000) s. 25 f. och Falkman & Orrbeck (2001) s. 244 f. 
917

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 54 och 80 samt 5 kap. 1 § 1 st. KRL. 
918

 RKR Idéskrift (2000) s. 27. 
919

 Ett numera överspelat undantag gällde vid övergången till den s.k. blandmodellen för 

pensionsredovisningen. Om en kommun sedan tidigare hade en redovisad pensionsskuld 

från tiden innan år 1998, skulle minskningen av skuldposten vid övergången till en redo-

visning som ansvarsförbindelse endast ske direkt mot posten eget kapital och inte via re-

sultaträkningen, se prop. 1996/97:52 s. 54 och 80. 
920

 Jfr avsnitt 4.4–4.6 och 7.3. 
921

 SOU 2016:24 s. 104 ff. och 358 ff. Se även vidare avsnitt 13.4.3. 
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8.2.3 Kvalitativa egenskaper 

I föregående avsnitt noterades att de grundläggande redovisnings-

principerna för kommunal sektor inte finns intagna i KRL, vilket in-

nebär en skillnad i förhållande till regleringen för privat sektor. Inte 

heller de kvalitativa egenskaperna är reglerade i KRL. I fråga om 

dessa föreligger dock ingen skillnad gentemot den privata sektorn. De 

kvalitativa egenskaperna är både för kommunal och privat sektor re-

glerade i den kompletterande normgivningen.922 

De kvalitativa egenskaperna beskrivs av RKR som ”de egenskaper 

som gör informationen från de finansiella rapporterna användbar för 

användarna.”923 De kvalitativa egenskaper som enligt RKR:s mening 

är de viktigaste för den kommunala redovisningen är begriplighet, 

jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet samt öppenhet och transpa-

rens.924  

De finansiella rapporterna ska vara begripliga, samtidigt som det 

förutsätts att läsaren har rimliga kunskaper om kommunal verksam-

het och den kommunala ekonomin, samt läser rapporterna med rim-

lig noggrannhet. För att redovisningen ska vara begriplig är det även, 

enligt RKR, nödvändigt att komplettera de finansiella rapporterna 

med tilläggsupplysningar och noter.925 

Kravet på jämförbarhet innebär att rapporterna ska vara upprät-

tade på ett sådant sätt att jämförbarhet föreligger dels mellan redo-

visningsenheter – dvs. mellan kommuner och landsting – dels mellan 

redovisningsperioder för en och samma redovisningsenhet.926 Ökad 

jämförbarhet mellan kommuners redovisning var, som beskrivits tidi-

gare, även ett av motiven för införandet av KRL.927 Förutsättningarna 

för att uppnå jämförbarhet beror således i hög grad på hur principer-

na om kontinuitet och konsekvens tillämpas. En redovisning i enlig-

                                                

 
922

 Jfr SOU 2016:24 s. 105 f. 
923

 RKR Idéskrift (2011) s. 20. Jfr Johansson (2010) s. 55 ff. och 403 ff. 
924

 RKR Idéskrift (2011) s. 20. Jfr de likheter som föreligger med BFN:s allmänna råd re-

spektive IASB:s och IPSASB:s konceptuella ramverk, se BFNAR 2012:1 p. 2.8–2.11, 

IASB:s konceptuella ramverk kap. 3 och IPSASB:s konceptuella ramverk kap. 3. 
925

 RKR Idéskrift (2011) s. 20. Jfr IPSASB:s konceptuella ramverk p. 3.17–3.18 samt 

IPSAS 1 p. 13. 
926

 RKR Idéskrift (2011) s. 20. Jfr IPSAS 1 p. 53. 
927

 Avsnitt 2.2.5. 
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het med principerna om kontinuitet och konsekvens kan beskrivas 

som ett medel för att uppnå målet om jämförbarhet.928   

Relevanskriteriet innebär för kommunernas del framför allt ett 

krav på s.k. återföringsrelevans. Att med hjälp av de finansiella rap-

porterna kunna följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivits 

under året är av särskild betydelse inom kommunal sektor. Informat-

ionen ska även vara relevant i det avseendet att den ska kunna använ-

das för beslut om framtida verksamhet och resursförbrukning. Inom 

ramen för diskussionen om relevans menar RKR att de finansiella 

rapporterna även måste vara aktuella när de publiceras.929 I dag gäller 

i fråga om de finansiella rapporternas aktualitet att styrelsen, enligt 8 

kap. 17 § KL, ska lämna över den kommunala årsredovisningen till 

fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april 

året efter det år redovisningen avser.930 Frågan om ansvarsfrihet ska 

sedan, enligt 5 kap. 25 a § KL, behandlas av fullmäktige senast före 

utgången av juni månad året efter det år revisionen avser. I 8 kap. 18 

§ KL anförs vidare att fullmäktige inte bör godkänna årsredovisningen 

innan frågan om ansvarsfrihet har behandlats. I förarbetena anförs 

att godkännandet av årsredovisningen inte bör ske ”annat än i sam-

band med behandlingen av frågan om ansvarsfrihet.”931 Godkännan-

det av årsredovisningen skulle därmed i regel ske innan juni månads 

utgång eftersom frågan om ansvarsfrihet måste behandlas innan dess. 

Den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet innebär att information-

en ska presenteras på ett neutralt sätt och förmedla en objektiv bild av 

resultat och ställning. För att detta ska ske anför RKR att principen 

om substance over form ska tillämpas. Principen om substance over 

form innebär att det är den ekonomiska innebörden av en transakt-

ion, snarare än dess juridiska form som ska avspeglas i de finansiella 

rapporterna.932 

                                                

 
928

 Se IPSASB:s konceptuella ramverk p. 3.22. Jfr avsnitt 8.2.2. 
929

 RKR Idéskrift (2011) s. 20. Jfr IPSASB:s konceptuella ramverk p. 3.19 och BFNAR 

2012:1 p. 2.10. 
930

 Jfr prop. 1998/99:66 s. 61 ff. 
931

 Prop. 1990/91:117 s. 216. Jfr prop. 1998/99:66 s. 61 f. och 96. 
932

 RKR Idéskrift (2011) s. 21. Jfr BFNAR 2012:1 p. 2.9 och Johansson (2010). 
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Avslutningsvis ska, enligt RKR, rapporteringen präglas av öppen-

het, transparens och fullständighet.933  

Utöver de kvalitativa egenskaperna lyfter RKR fram väsentlighets-

principen som ett komplement till de kvalitativa egenskaperna. Kra-

vet på väsentlighet beskrivs dock inte som en kvalitativ egenskap utan 

RKR menar att principen mer är ”en fråga om en tröskelnivå än en 

grundläggande kvalitativ egenskap som informationen måste ha för 

att vara användbar.”934 Principen ska därmed betraktas som en ge-

nomgripande begränsning som gäller vid tillämpningen av alla kvali-

tativa egenskaper.  

Väsentlighetsprincipen behandlas av RKR inom ramen för en dis-

kussion om de avvägningar och begränsningar som hela tiden måste 

göras vid framtagandet av de finansiella rapporterna. Avvägningar 

måste t.ex. ske i fråga om förhållandet mellan nyttan och kostnaden 

att ta fram informationen. En avvägning måste också göras för att be-

döma om informationen som sådan är av väsentlig betydelse. Till-

lämpningen av principen sammanfattar RKR som att 

”[u]tgångspunkten är att information är väsentlig om ett utelämnande 

eller en felaktighet kan påverka det politiska ansvarsutkrävandet och 

utvärderingen av kommunen eller landstingets resursanvändning el-

ler beslut om resursallokering och utvärdering av framtida resursbe-

hov.”935 Principen gäller således i princip vid alla beslut som rör frå-

gan huruvida viss information ska redovisas eller inte. 

Sedan den 1 januari 2016 är väsentlighetsprincipen intagen som en 

generell princip i 2 kap. 3 a § ÅRL.936 Enligt principen får ett företag 

avvika från ÅRL:s bestämmelser om redovisning, uppställning, värde-

ring, upplysningar och konsolidering om följden av avvikelsen inte är 

väsentlig. Huruvida följden av en avvikelse är väsentlig ska, enligt 2 

kap. 3 a § 2 st. ÅRL, bedömas utifrån om den utelämnade eller felakt-

iga informationen, ensam eller tillsammans med annan information, 

rimligen kan förväntas påverka de beslut som användare fattar på 

                                                

 
933

 RKR Idéskrift (2011) s. 21. 
934

 RKR Idéskrift (2011) s. 21. Jfr BFNAR 2012:1 p. 2.11, Thorell (1984) s. 107 ff. och Tho-

rell (1996) s. 68. 
935

 RKR Idéskrift (2011) s. 21 
936

 Se prop. 2015/16:3 s. 139 ff. och 203 samt SOU 2014:22 s. 236 ff. Jfr IAS 1 p. 7 och 

IPSASB:s konceptuella ramverk p. 3.32–3.34. 
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grundval av informationen. Förutsättningarna för att tillämpa princi-

pen är som synes snarlika vid en jämförelse mellan bestämmelsen i 

ÅRL och det som uttrycks i RKR:s konceptuella ramverk. Att princi-

pen numera är intagen i lagstiftningen för den privata sektorn innebär 

dock en formell skillnad jämfört med hur frågan i dagsläget regleras 

för kommunal sektor. 

 

8.2.4 Redovisningsbegrepp 

Intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, avsättningar, ansvarsförbin-

delser och eget kapital är centrala termer i regleringen av den kom-

munala redovisningen. Termerna används i olika varianter i KRL och 

dess förarbeten.937 Några definitioner av begreppen går dock inte – 

med undantag för begreppet avsättning – att finna i lagtexten eller i 

förarbetena. Viss diskussion och exemplifieringar kopplat till vissa av 

begreppen finns, men något övergripande resonemang om begrep-

pens innebörd förs inte i förarbetena. Det är i stället i den komplette-

rande normgivningen som dessa begrepp närmare har preciserats för 

den kommunala sektorns vidkommande. 

Intäkter och kostnader är de två huvudgrupperna i resultaträkning-

en. Med en intäkt ska, enligt RKR:s konceptuella ramverk, förstås ”en 

ökning av det ekonomiska värdet under redovisningsperioden till 

följd av inbetalningar eller ökning av tillgångars värde, eller minsk-

ning av skulders värde (med en ökning av eget kapital som följd).”938 

En kostnad ska enligt RKR definieras som ”en minskning av det eko-

nomiska värdet under redovisningsperioden till följd av utbetalningar 

eller minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulders värde 

(med en minskning av eget kapital som följd).”939  

Tillgångar, skulder och eget kapital är i sin tur de tre huvudgrupper 

som kan identifieras i balansräkningen, vilken har till uppgift att för-

medla en kommuns finansiella ställning vid en viss tidpunkt.  

En tillgång definieras av RKR som ”en resurs som kontrolleras till 

följd av inträffade händelser och som förväntas ge framtida nytta i 

                                                

 
937

 Se 5 kap. 1 och 2 §§ KRL. Jfr avsnitt 3.5. 
938

 RKR Idéskrift (2011) s. 24. 
939

 RKR Idéskrift (2011) s. 24. 
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form av servicepotential och/eller ekonomiska fördelar.”940 En till-

gång ska således som utgångspunkt kontrolleras av redovisningsen-

heten för att kunna betraktas som en tillgång hos den redovisnings-

skyldige. Med servicepotential menas ”en tillgångs kapacitet att, en-

sam eller i kombination med andra tillgångar, bidra direkt eller indi-

rekt till att de mål som har fastlagts uppnås”. Med framtida ekono-

miska fördelar ska förstås ”en tillgångs kapacitet att, ensam eller i 

kombination med andra tillgångar, bidra direkt eller indirekt till att 

skapa intäkter eller kostnadsbesparingar.”941 De definitioner som an-

vänds av RKR är i princip ordagranna översättningar av IPSASB mot-

svarande definitioner.942 De liknar även de definitioner som används 

för privat sektor.943  

Den viktigaste skillnaden i förhållande till regleringen för den pri-

vata sektorn torde vara att RKR (och IPSASB) i tillgångsdefinitionen 

även inbegriper nytta i form av servicepotential, vilket kan kopplas till 

att verksamheten i offentlig sektor inte bedrivs utifrån samma grund-

läggande vinstkrav som gäller för den privata sektorn.944 I BFN:s K3-

regelverk används begreppet bestämmande inflytande i stället för 

kontrollkriteriet. Någon skillnad i innebörd torde dock inte före-

ligga.945 

Skulddefinitionen återfinns både i RKR:s konceptuella ramverk 

samt i enskilda rekommendationer. Med en skuld avses enligt RKR 

”en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och 

vars reglering förväntas medföra ett utflöde av resurser.”946 En för-

pliktelse härrör enligt RKR från antingen ett kontrakt, lagstiftning 

eller någon annan laglig grund.947 Vid en jämförelse med motsvarande 

definition i IPSAS kan noteras att ett utflöde av resurser torde avse 
                                                

 
940

 RKR Idéskrift (2011) s. 24. Jfr RKR Rekommendation 6.2, 11.4, 12.1 och 19. Jfr även 

IPSAS 1 p. 7. 
941

 Se RKR Rekommendation 11.4, 12.1 och 19. 
942

 Se IPSAS 1 p. 11. 
943

 Se t.ex. IASB:s konceptuella ramverk p. 4.4 a och BFNAR 2012:1 p. 2.12. 
944

 Avsnitt 2.4. 
945

 Jfr Johansson (2010) s. 139 f. och 271. 
946

 RKR Idéskrift (2011) s. 24 och t.ex. RKR Rekommendation 10.2 s. 2. Jfr även de sär-

skilda definitioner som kan finnas för vissa specifika typer av skulder, se t.ex. definitionen 

av en finansiell skuld i RKR Rekommendation 20 s. 2. 
947

 RKR Rekommendation 10.2 s. 2. Vilken skillnad som föreligger mellan ”lagstiftning” och 

”annan laglig grund” är oklart. 
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både resurser som ekonomiska fördelar och sådana som bidrar med 

servicepotential. Enligt IPSAS 1 ska med en skuld förstås: ”present 

obligations of the entity arising from past events, the settlement of 

which is expected to result in an outflow from the entity of resources 

embodying economic benefits or servicepotential.”948 Även skulddefi-

nitionen skiljer sig därmed från den definition som finns intagen i 

IASB:s konceptuella ramverk och i BFN:s allmänna råd.949 

Eget kapital definieras av RKR som ”redovisningsenhetens netto-

tillgångar, dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder.”950 Genom 

vissa förändringar i schemat för balansräkningen i 5 kap. 2 § KRL de-

las i dag posten eget kapital upp i tre delposter; årets resultat, resul-

tatutjämningsreserver samt övrigt eget kapital. Den mest påtagliga 

förändringen som har skett sedan KRL:s ikraftträdande är möjlighet-

en för kommuner att avsätta medel till s.k. resultatutjämningsreser-

ver.951 

Att något faller inom ramen för definitionerna av tillgång, skuld, in-

täkt eller kostnad är dock inte tillräckligt för att de automatiskt ska tas 

in som en post i resultaträkningen eller balansräkningen. Därutöver 

måste de s.k. erkännandekriterierna vara uppfyllda.952 För att redo-

visning ska aktualiseras i balans- och/eller resultaträkningen är det 

nödvändigt att ”de ekonomiska fördelar eller den servicepotential som 

är förknippad med posten sannolikt kommer att tillföras eller lämna 

redovisningsenheten i framtiden”, och att ”postens kostnad eller 

värde kan mätas på ett tillförligt sätt.”953 Med sannolikt menas enligt 

BFN:s K3-regelverk att något är mer troligt än inte.954 Ett motsva-

rande förtydligande återfinns inte i RKR:s konceptuella ramverk. En 

sådan definition av begreppet sannolikt återfinns dock i RKR:s re-

                                                

 
948

 IPSAS 1 p. 7. 
949

 Se IASB:s konceptuella ramverk p. 4.4 b och BFNAR 2012:1 p. 2.13. I K2-regelverken 

definieras varken tillgång eller skuld explicit, se BFNAR 2008:1 p. 9.2–9.3 och 17.2–17.3 

samt BFNAR 2009:1 p. 9.2–9.3 och 17.2–17.3. 
950

 RKR Idéskrift (2011) s. 24. 
951

 Se avsnitt 2.3.4. 
952

 Se RKR Idéskrift (2011) s. 24 och Bjuvberg (2013a) s. 84. Jfr Johansson (2010) s. 49, 

142 och 277 f. som använder sig utav det engelska uttrycket recognition. 
953

 RKR Idéskrift (2011) s. 24. Jfr BFNAR 2012:1 p. 2.18 och RÅ 2006 ref. 63. 
954

 BFNAR 2012:1 p. 2.19. Jfr IASB:s konceptuella ramverk p. 4.38, 4.44 och 4.46. 
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kommendation om avsättningar och ansvarsförbindelser vilken torde 

kunna tillämpas analogt.955  

En särskild typ av skuld är s.k. avsättningar. Gällande avsättningar 

finns det en särskild bestämmelse i 6 kap. 11 § KRL. Den särskilda re-

geln som återfinns i 6 kap. 11 § KRL utvecklar vad som avses med en 

avsättning. I bestämmelsen stadgas att avsättningar ska – med un-

dantag för vad som gäller enligt 5 kap. 4 § KRL som behandlar redo-

visningen av pensionsåtagandet – göras för samtliga förpliktelser som 

är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 

på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa 

till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Definitionen i KRL 

motsvarar definitionen som återfinns i 3 kap. 9 § ÅRL.956 Enligt 

RKR:s konceptuella ramverk är en avsättning ”en skuld som är oviss 

vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.”957  

En förpliktelse enligt 6 kap. 11 § KRL avser enligt författningskom-

mentaren ekonomiska förpliktelser gentemot tredje man. Vidare ges 

exempel – utöver avsättningar för pensionsförpliktelser – på förplik-

telser som kan bli föremål för redovisning som avsättningar. Sådana 

exempel är riskfyllda åtaganden och skulder där en tvist har uppstått 

vad gäller storleken på skulden. Avslutningsvis anförs även att en av-

sättning inte bör vara större än den faktiska förpliktelsen samt att 

möjligheten till avsättningar inte ska användas för att skapa dolda re-

server hos kommunerna.958  

En särskild fråga, som genom uttalanden i förarbetena uttryckligen 

lämnas över för prövning inom ramen för hänvisningen till god redo-

visningssed, är frågan om kommunerna får göra särskilda avsättning-

ar för framtida utgifter som inte har anknytning till tredje man.959 

RKR har i en av sina rekommendationer tagit ställning i frågan och 

uttryckt att ”[r]eservering för utgifter som krävs för den framtida 

verksamheten får aldrig redovisas i balansräkningen”. RKR:s ut-

gångspunkt är att det endast kan bli fråga om en avsättning av ”såd-

                                                

 
955

 RKR Rekommendation 10.2 s. 3. 
956

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 55 och 88 samt SFS 1999:1112. 
957

 RKR Idéskrift (2011) s. 24. Jfr RKR Rekommendation 10.2 s. 2. Jfr även BFNAR 

2012:1 p. 21.1–21.13, BFNAR 2008:1 kap.16 samt BFNAR 2009:1 kap. 16.  
958

 Prop. 1996/97:52 s. 88 f. 
959

 Prop. 1996/97:52 s. 89. 



 

264 

 

ana förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser och 

som finns oberoende av framtida handlande”.960 Beaktat den kom-

pletterande normgivningen får således sådana reserveringar inte gö-

ras. 

En särskild post som har likheter med redovisningen av skulder 

och avsättningar är redovisningen av ansvarsförbindelser. Likheten 

består i att även ansvarsförpliktelser har att göra med förpliktelser. 

Den kanske främsta redovisningstekniska skillnaden är att ansvars-

förbindelser inte ska redovisas i balansräkningen utan ”inom linjen”, 

vilket framgår av 5 kap. 2 § KRL. Med en redovisning inom linjen me-

nas huvudsakligen att själva informationen återfinns längst ner under 

balansräkningen. Informationen påverkar således inte balansräkning-

en, utan får ses som en form av tilläggsupplysningar.961 I proposition-

en till KRL anförde regeringen endast några exempel på vad som 

skulle komma att kunna betraktas som ansvarsförbindelser utan att 

närmare definiera innebörden av begreppet. I fråga om definitionen 

av en ansvarsförbindelse hänvisade regeringen i stället vidare till Re-

ferensgruppen i redovisningens uttalanden.962 En närmare definition 

av begreppet får således sökas i den kompletterande normgivningen. 

En sådan definition återfinns numera i RKR:s rekommendation 10.2. 

Med en ansvarsförbindelse avses enligt rekommendationen en möjlig 

eller befintlig förpliktelse eller annan händelse som är förenad med 

ett så stort mått av osäkerhet att den inte ska redovisas som skuld el-

ler avsättning. I rekommendationen ställs sedermera upp ett antal 

preciserade förutsättningar som kan tillämpas vid bedömningen 

huruvida en viss förpliktelse eller händelse ska redovisas som en an-

svarsförbindelse eller inte.963 

Det viktigaste exemplet på att något ska redovisas som en ansvars-

förbindelse torde vara att en del av pensionsåtagandet ska redovisas 

på detta sätt. Redovisningen av pensionsförpliktelse ska dock ske på 

en särskild rad eftersom posten inte kan betraktas som en ”normal” 

                                                

 
960

 Se RKR rekommendation 10.2 s. 3. Jfr RKR Information (2003). Jfr även RÅ 1987 not. 

182. 
961

 Jfr avsnitt 3.5. 
962

 Prop. 1996/97:52 s. 55 och 80. 
963

 RKR Rekommendation 10.2 s. 2. Jfr BFNAR 2012:1 p. 21.14, BFNAR 2009:1 p. 18.2–

18.3 samt BFNAR 2008:1 p. 18.2–18.3. 
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ansvarsförbindelse.964 Ett exempel på förpliktelser som normalt sett 

ska redovisas som ansvarsförbindelse är borgensförpliktelser.965 Ef-

tersom ansvarsförbindelserna inte ska redovisas i balansräkningen 

finns inga särskilda aktiveringsförutsättningar uppställda i den kom-

pletterande normgivningen. 

  

                                                

 
964

 Se vidare kapitel 11. 
965

 Prop. 1996/97:52 s. 80. 
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9 Materiella anläggningstillgångar 

9.1 Inledning 

Redovisningen av materiella anläggningstillgångar är en redovis-

ningsfråga som är välbehandlad inom det redovisningsrättsliga områ-

det.966 Anledningen är att få företag i dag och historiskt sett har klarat 

sig utan någon form av fysisk infrastruktur. Detsamma gäller natur-

ligtvis för kommunerna. För att bedriva någon form av kommunal 

verksamhet krävs i normalfallet betydande materiella anläggningstill-

gångar. Materiella anläggningstillgångar kan vara mark, byggnader 

och maskiner, men även t.ex. konstverk brukar räknas till denna hu-

vudkategori av kommunala tillgångar.967  

Frågor som är av särskilt intresse vid undersökningen av reglering-

en av dessa tillgångar rör bl.a. klassificeringen av en viss tillgång som 

materiell anläggningstillgång samt hur sådana tillgångar ska värderas, 

skrivas av och eventuellt skrivas ned eller upp under sin ekonomiska 

livslängd.  

De centrala lagregler som behandlar redovisningen av materiella 

anläggningstillgångar återfinns i 5 kap. 2 § och 6 kap. 1–3, 5 och 8 §§ 

KRL. RKR behandlar redovisningen av materiella anläggningstill-

gångar framför allt i rekommendation 11.4. RKR har även publicerat 

en rekommendation som särskilt behandlar nedskrivningar av mate-

riella och immateriella anläggningstillgångar som helt eller delvis är 

skattefinansierade och/eller regleras av självkostnadsprincipen.968 

Även denna rekommendation är således av intresse i detta kapitel. 

Kapitlet är i huvudsak strukturerat efter hur frågor som berör redo-

visningen av materiella anläggningstillgångar är behandlade i KRL. 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till nuvarande reglering.  

 

                                                

 
966

 På internationell nivå kan framför allt IAS 16 och IPSAS 17 nämnas. På nationell nivå, 

se framför allt BFNAR 2012:1 kap. 17, BFNAR 2009:1 kap. 9 och 10 samt BFNAR 2008:1 

kap. 9 och 10. 
967

 Se 5 kap. 2 § KRL och t.ex. RKR Idéskrift (2009) s. 25 f. 
968

 RKR Rekommendation 19. 
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9.2 Bakgrund 

En bestämmelse om förmögenhetsskydd infördes som tidigare visats i 

1953 års KomL.969 I 50 § 1 st. KomL stadgades att kommunernas fasta 

och lösa egendom skulle förvaltas på ett sådant sätt att kommunens 

förmögenhet ej minskade. I andra stycket behandlades förvaltningen 

av medel som hade uppstått genom försäljning eller försäkring av an-

läggningstillgångar. I bestämmelsens tredje stycke fastslogs seder-

mera att med en anläggningstillgång åsyftades fast eller lös egendom 

som var avsedd att stadigvarande innehas av kommunen. Genom be-

stämmelsen lades i någon mening grunden för vad som i dag betrak-

tas som anläggningstillgångar inom den kommunala sektorn, även 

om tillgångsredovisningen som sådan inte var någon nyhet.970 

Det andra och tredje stycket i 50 § KomL utmönstrades ur KL vid 

införandet av ÄKL.971 Termen anläggningstillgång lämnades i och 

med det utanför den kommunalrättsliga regleringen och återkom inte 

i lagstiftningen förrän vid införandet av KRL.972 

I KRK:s arbete med att ta fram KRK 56 diskuterades vilken termi-

nologi som skulle användas för olika typer av tillgångar och skul-

der.973 Tillgångarna hade t.ex. enligt tidigare praxis oftast delats in i 

fasta och rörliga tillgångar, där de fasta tillgångarna i huvudsak an-

sågs motsvara anläggningstillgångar, medan rörliga tillgångar hade 

sin motsvarighet i begreppet omsättningstillgångar. Genom bl.a. hän-

visning till 50 § KomL, där begreppet anläggningstillgångar hade an-

vänts med innebörden att det kunde röra sig om både fast och lös 

egendom, vilket i sin tur kunde leda till viss begreppsförvirring, kom 

KRK fram till att det inte skulle vara ändamålsenligt att använda sig 

av den tidigare använda terminologin. I stället föreslog KRK att ter-

                                                

 
969

 Avsnitt 2.2.3. 
970

 Se t.ex. Svenska stadsförbundet (1930) s. 5 ff. och Bergevärn & Olsson (1987) s. 25 ff. 

Jfr även Svenska stadsförbundet/Svenska landskommunernas förbund (1956) s. 16 ff. 
971

 Prop. 1975/76:187 s. 16 och 496, som sedermera kom att bli 4 kap. 1 § ÄKL. 
972

 Vid KL:s införande föreslog kommunallagskommittén att ett liknande stadgande som 

det som tidigare hade återfunnits i 50 § 2 st. KomL skulle införas tillsammans med be-

stämmelsen om god ekonomisk hushållning. Förslaget genomfördes dock inte utan i pro-

positionen anfördes att ett sådant krav i normalfallet fick anses innefattas i kravet på god 

ekonomisk hushållning, se SOU 1990:24 s. 34, 132 ff. och 203 ff. samt prop. 1990/91:117 

s. 108 ff. och 209. Jfr Brorström, Haglund & Solli (2014) s. 78 f. 
973

 Jfr avsnitt 2.2.3. 
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merna anläggningstillgångar respektive omsättningstillgångar fort-

sättningsvis skulle användas även i den föreslagna redovisningsmo-

dellen. Användningen av dessa termer skulle även bättre motsvara 

terminologin som användes inom företagsekonomin.974 

Termerna anläggningstillgångar och omsättningstillgångar används 

fortfarande, samtidigt som det i dag kan konstateras att en tredje hu-

vudpost finns intagen på balansräkningens tillgångssida, benämnd 

Bidrag till infrastruktur.975  

I 16 § normalreglementet, som anknöt till modellen Kf/Lf 86, re-

kommenderades att anläggningstillgångarna skulle delas in i värde-

papper, andelar och bostadsrätter; långfristiga fordringar; fastigheter 

samt inventarier.976 I förarbetena till KRL hänvisades till normalreg-

lementet, men även till den indelning som då gällde för den privata 

sektorn enligt ÅRL. Även den aktuella regleringen för privat sektor 

influerade således regleringen i KRL.977 I ÅRL delades anläggnings-

tillgångarna upp i tre huvudslag; immateriella anläggningstill-

gångar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anlägg-

ningstillgångar.978 Uppdelningen har inte förändrats sedan ÅRL 

trädde i kraft år 1995. De olika tillgångsslagen delas sedan upp i un-

derposter.  

Vad gäller en särskild definition av begreppet materiell anlägg-

ningstillgång anförde regeringen i propositionen till ÅRL att innebör-

den i allt väsentligt skulle framgå av den indelning som föreslogs för 

balansräkningen. Det eventuella behov av ytterligare gränsdragningar 

mellan finansiella-, materiella- och immateriella anläggningstill-

gångar som skulle kunna uppstå fick enligt regeringens mening tillgo-

doses genom den kompletterande normgivningen och redovisnings-

praxis.979 Vid införandet av KRL hänvisades till ÅRL och den uppdel-

ning som hade använts där. Regeringen anförde att indelningen av 

olika poster i balansräkningen delvis kunde utformas med indelning-

                                                

 
974

 Svenska stadsförbundet/Svenska landskommunernas förbund (1956) s. 16 ff. 
975

 Avsnitt 3.5. Regleringen av redovisningen av bidrag till infrastruktur behandlas i kapitel 

10. 
976

 Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (1986) s. 38 och 69. Jfr Ds 1995:57 s. 

67 f. 
977

 Prop. 1996/97:52 s. 54 och 80. 
978

 Se 3 kap. 3 § 1 st. ÅRL och Bilaga 1 till lagen. 
979

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 45. 
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en i ÅRL som förebild. Motivet var enligt regeringen ”behovet av sam-

ordning av redovisningsformerna mellan sektorerna.”980 Varför det 

skulle finnas behov av samordning mellan sektorerna gällande dessa 

frågor framgår inte uttryckligen av förarbetena. Samordningstanken 

överensstämmer dock med de uttalade strävandena att i allmänhet 

försöka undvika skillnader mellan sektorerna.981  

I KRL kom sedermera posten anläggningstillgångar att delas in i tre 

huvudslag; immateriella, materiella respektive finansiella anlägg-

ningstillgångar. Indelningen var en nyhet för den kommunala sektorn 

i förhållande till normalreglementet och anknöt i stället till reglering-

en för privat sektor. Regeringen menade dock att det i KRL inte skulle 

ställas krav på en lika ingående underindelning som i ÅRL, utan spe-

cifikationen i KRL skulle i stället anknyta till den praxis som förelåg i 

kommunerna.982 Några motiv till detta anförde dock inte regeringen. I 

fråga om immateriella respektive finansiella anläggningstillgångar 

föreslogs inget krav på underindelning, vilket kan jämföras med upp-

ställningen i ÅRL där immateriella anläggningstillgångar vid tidpunk-

ten för KRL:s ikraftträdande specificerades genom fem stycken del-

poster och finansiella anläggningstillgångar genom sju stycken sär-

skilda poster.983 

I fråga om materiella anläggningstillgångar föreslogs i förarbetena 

till KRL att huvudposten skulle delas in i tre specificerade poster: 

mark, byggnader och tekniska anläggningar; maskiner och inventarier 

samt övriga materiella anläggningstillgångar. Uppdelningen kan jäm-

föras med vad som framgår av ÅRL, där materiella anläggningstill-

gångar, enligt Bilaga 1 ÅRL, delas in i fyra underkategorier: byggnader 

och mark; maskiner och andra tekniska anläggningar; inventarier, 

verktyg och installationer samt pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar.  

                                                

 
980

 Prop. 1996/97:52 s. 54. 
981

 Jfr avsnitt 2.2.6. 
982

 Prop. 1996/97:52 s. 54.   
983

 I KRL förekommer än idag ingen underindelning gällande dessa tillgångsslag, medan 

immateriella anläggningstillgångar i ÅRL numera specificeras genom fem stycken och 

finansiella anläggningstillgångar genom nio stycken underposter, se 5 kap. 2 § KRL och jfr 

Bilaga 1 ÅRL.  
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Enligt förarbetena skulle den första posten mark, byggnader och 

tekniska anläggningar motsvara den post som enligt normalreglemen-

tet benämndes fastigheter. Posten maskiner och inventarier skulle 

motsvara posten inventarier enligt normalreglementet.984 Posten öv-

riga materiella anläggningstillgångar var en ny post i förhållande till 

normalreglementet. Några exempel på vad som skulle hänföras till 

posten presenterades inte i förarbetena.985  

Vid en jämförelse mellan KRL och normalreglementet kan noter-

bara terminologiska ändringar identifieras. Enligt regeringens me-

ning var dock meningen att de nya posterna skulle ansluta till an-

vändningen i normalreglementet och då rådande praxis i kommuner 

och landsting.986 Utöver normalreglementet representerades rådande 

praxis vid KRL:s införande av i huvudsak två uttalanden av Referens-

gruppen i redovisning. I ett förslag som Referensgruppen publicerat 

år 1992 behandlades specifikationen av posten fastigheter.987 I detta 

förslag anfördes att posten fastigheter borde specificeras i en not till 

balansräkningen och där delas in i markreserv; verksamhetsfastighet-

er; fastigheter för affärsverksamhet; publika fastigheter; fastigheter 

för annan verksamhet samt övriga fastigheter. I en anvisning från år 

1993 utvecklade sedermera Referensgruppen vissa principer för redo-

visningen av anläggningstillgångar, och då särskilt avseende redovis-

ningen av fastigheter.988 I anvisningen utvecklades bl.a. hur anskaff-

ningsvärdet skulle beräknas, hur avskrivning skulle ske samt när ned- 

och uppskrivningar kunde aktualiseras. 

Utvecklingen har efter KRL:s ikraftträdande fortsatt inom ramen 

för den kompletterande normgivningen och de utgångspunkter som 

ska gälla för redovisningen har ytterligare preciserats. Det kan i dag 

t.ex. konstateras att RKR i rekommendation 11.4 explicit lyfter fram 

skillnaden mellan mark respektive byggnader vad gäller avskrivning 

av dessa materiella anläggningstillgångar. En byggnads värde ska 

skrivas av och omfattas även av kravet på s.k. komponentavskrivning. 

Mark anses i stället ha ett bestående värde och ska således inte skrivas 

                                                

 
984

 Se prop. 1996/97:52 s. 54 och 79 f. och Ds 1996:30 s. 70 och 103 f.  
985

 Se t.ex. prop. 1996/97:52 s. 80 och Ds 1996:30 s. 103 f. 
986

 Prop. 1996/97:52 s. 80. 
987

 Se Referensgruppen i redovisning (1992b). 
988

 Referensgruppen i redovisning (1993). 
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av.989 I Referensgruppens anvisning från år 1993 uttalades endast att 

sådana anläggningstillgångar som ”fortlöpande minskar i värde” årli-

gen skulle skrivas av och bedömningen och beräkningen skulle ske i 

förhållande till varje enskilt anläggningsobjekt.990 Vilka fastigheter – 

det uttryck som användes i normalreglementet – som överhuvudtaget 

skulle skrivas av framgick således inte lika tydligt av anvisningen om 

en jämförelse görs med nuvarande rekommendation från RKR.   

Som visats spelade lagstiftningen för den privata sektorn roll vid 

utformandet av reglerna i KRL avseende klassificeringen av olika ty-

per av tillgångar. Regleringen för den privata sektorn var också bety-

delsefull i fråga om utformningen av värderingsreglerna. Regeringen 

uttalade en uttrycklig målsättning att följa de principer som då gällde 

inom den privata sektorn. Vidare menade regeringen att principerna i 

och med detta också nära skulle ansluta till den praxis som vid tid-

punkten kunde identifieras ute i kommunerna.991 Vissa undantag, 

som kommer att behandlas i följande avsnitt, aktualiserades dock. 

Redovisningen av materiella anläggningstillgångar har samman-

fattningsvis inte behandlats särskilt i lagstiftningen som berör den 

kommunala redovisningen förrän genom införandet av KRL. Histo-

riskt sett har denna fråga i stället huvudsakligen behandlats av kom-

munförbunden och Referensgruppen i redovisning. Vid införandet av 

KRL var det till stor del denna kompletterande normgivning, tillsam-

mans med reglerna som gällde för privat sektor, som låg till grund för 

hur regleringen av redovisningen av materiella anläggningstillgångar 

kom att se ut i lagen.  

 

9.3 Klassificering och aktivering 

I 6 kap. 1 § KRL definieras vad som menas med en anläggningstill-

gång respektive omsättningstillgång. En anläggningstillgång är en 

tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, medan 

med omsättningstillgång ska förstås en annan tillgång. Skrivningen i 

50 § KomL känns igen i bestämmelsen. Definitionen av en anlägg-

                                                

 
989

 RKR Rekommendation 11.4 s. 5. 
990

 Referensgruppen i redovisning (1993). 
991

 Prop. 1996/97:52 s. 57 och 82 f.  
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ningstillgång överensstämmer vidare med 4 kap. 1 § ÅRL och den 

praxis som förelåg vid KRL:s införande.  Bestämmelsen i ÅRL bygger i 

sin tur på det fjärde bolagsdirektivet samt 13 § i ÄBFL.992  

Av ordalydelsen till 6 kap. 1 § KRL framgår att omsättningstill-

gångar klassificeras motsatsvis i förhållande till definitionen av vad 

som är en anläggningstillgång.993 Enligt bestämmelsen är det avsikten 

med innehavet av tillgången som styr huruvida den ska klassificeras 

som en anläggningstillgång eller som en omsättningstillgång.994 En 

materiell tillgång kan med andra ord klassificeras antingen som en 

anläggningstillgång eller som omsättningstillgång. En materiell om-

sättningstillgång kan t.ex. vara lös egendom av något slag som är 

tänkt att omsättas i verksamheten.995 

För den privata sektorn är tumregeln att de tillgångar som ett före-

tag har för avsikt att sälja inom ett år betraktas som en omsättnings-

tillgång, medan de tillgångar som är avsedda att innehas i mer än ett 

år klassificeras som anläggningstillgångar.996 Tumregeln torde även 

fungera som utgångspunkt inom det kommunala redovisningsrätts-

liga området. I RKR:s rekommendation om finansiella tillgångar och 

finansiella skulder fastslås t.ex. att en långfristig fordran ska omklas-

sificeras från en finansiell anläggningstillgång till en finansiell om-

sättningstillgång ”exempelvis för att det återstår mindre än 12 måna-

der till förfall”.997 

Någon absolut gräns mellan anläggningstillgångar och omlägg-

ningstillgångar är det dock inte fråga om att ställa upp. Enligt ordaly-

delsen i 6 kap. 1 § KRL är det som nämnts avsikten med innehavet 

som är avgörande vid klassificeringen. Avsikten kan således vara att 

inneha tillgången långsiktigt vilket leder till att tillgången redovisas 

                                                

 
992

 Jfr prop. 1995/96:10 (del II) s. 196 och SOU 1994:17 (del I) s. 205 f. 
993

 En motsatt utgångspunkt kan sägas gälla i olika internationella standarder. I dessa de-

finieras omsättningstillgångar, medan anläggningstillgångar klassificeras motsatsvis, se 

IAS 1 p. 66 och IPSAS 1 p. 76. Jfr SOU 2015:8 s. 341 ff.  
994

 Se prop. 1996/97:52 s. 82 f. Jfr prop. 1995/96:10 (del II) s. 196. 
995

 Jfr uppställningen av balansräkningen i 5 kap. 2 § KRL, där förråd m.m. identifieras som 

en underpost till huvudslaget omsättningstillgångar. Jfr även t.ex. BFNAR 2012:1 p. 13.2 

och Kellgren (SN 2006) s. 426 ff. 
996

 Se t.ex. BFNAR 2012:1 p. 4.4. Jfr Edenhammar, Norberg & Thorell (2013) s. 65 och 

Artsberg (2005) s. 187. 
997

 RKR Rekommendation 20 s. 5. Jfr Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 88. 
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som en anläggningstillgång, samtidigt som senare omständigheter 

ändock innebär att tillgången avyttras relativt kort efter anskaffnings-

tillfället. 

För att ytterligare belysa förhållandet mellan anläggningstillgångar 

och omsättningstillgångar i en kommunal kontext kan kommunal 

markexploatering tas som exempel. Inom ramen för olika exploate-

ringsobjekt kan det ingå flera olika tillgångar som ska betraktas som 

anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Gator, torg, vatten 

och avlopp samt tomter som kommunen har för avsikt att äga själv i 

ett exploateringsområde ska betraktas som anläggningstillgångar. 

Tomtmark som har ställts i ordning för att säljas ska däremot betrak-

tas som omsättningstillgångar. Därutöver kan t.ex. en markreserv 

som är redovisad som anläggningstillgång komma att omklassificeras 

till omsättningstillgång när beslut tas om att marken ska exploateras 

med avsikten att sälja den.998 Noterbart är att en omklassificering 

även innebär att det kan bli aktuellt att omvärdera tillgången. Detta 

följer av att anläggningstillgångar, enligt 6 kap. 3 § 1 st. KRL, ska vär-

deras till anskaffningsvärdet, medan omsättningstillgångar, enligt 6 

kap. 7 § KRL, ska värderas enligt lägsta värdets princip.999 

Som framgår av föregående avsnitt delas i KRL anläggningstill-

gångar upp i tre huvudslag, där materiella anläggningstillgångar är 

ett av dessa huvudslag. De andra två typerna är immateriella anlägg-

ningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.  

Posten materiella anläggningstillgångar har därutöver, i enlighet 

med 5 kap. 2 § KRL, preciserats ytterligare genom tre specifika poster. 

Dessa är mark, byggnader och tekniska anläggningar; maskiner och 

inventarier samt övriga materiella anläggningstillgångar. Indelningen 

har inte förändrats sedan lagens ikraftträdande.1000 

Av de traditionella rättskällorna framgår ingen mer preciserad till-

gångsdefinition än den som kan utläsas ur 6 kap. 1 § KRL. Exempel på 

materiella anläggningstillgångar kan sedermera utläsas ur bestäm-

melsen som visar balansräkningens uppställning i 5 kap. 2 § KRL. I 

propositionen till KRL hänvisas i allt väsentligt vidare till ÅRL och 
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 RKR Idéskrift (2012) s. 14 ff. Jfr Referensgruppen i redovisning (1992a). 
999

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 83 och 86. Se även avsnitt 8.2.2 och vidare avsnitt 9.4. 
1000

 Jfr avsnitt 3.5 och 9.2. 
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normalreglementet samt då gällande praxis.1001 Någon närmare defi-

nition av vad som ska betraktas som en tillgång finns dock inte heller i 

ÅRL eller dess förarbeten. Vad gäller tillgångsdefinitionen har således 

lagstiftaren valt att lämna över frågan till den kompletterande norm-

givningen.1002  

RKR:s definition av en tillgång har behandlats tidigare.1003 Definit-

ionen av en materiell anläggningstillgång framgår av rekommendat-

ion 11.4. Med en materiell anläggningstillgång avses en ”fysisk tillgång 

avsedd för stadigvarande bruk eller innehav”.1004 Definitionen åter-

kopplar som synes till 6 kap. 1 § KRL i den meningen att tillgången är 

av typen anläggningstillgång och därmed ska vara avsedd för stadig-

varande bruk och innehav. Det som därutöver är signifikant för en 

materiell anläggningstillgång är att den är fysisk till sin form. Vad 

som menas med fysisk tillgång förklaras dock inte närmare i rekom-

mendationen.1005 

En sammanfattande definition på en materiell anläggningstillgång, 

beaktat lagstiftningen och den kompletterande normgivningen, kan 

ställas upp på följande sätt: 

 

En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som kontrolleras till följd 

av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska fördelar eller service-

potential i framtiden, samt är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.   

 

En skillnad mellan tillgångsdefinitionen för privat respektive kom-

munal sektor är, som tidigare noterats, hänvisningen till servicepot-

ential.1006 Skillnaden påverkar även definitionen av materiella an-

läggningstillgångar för kommunal sektor. Genom hänvisningen till 

                                                

 
1001

 Se prop. 1996/97:52 s. 54, 80 och 82 f. 
1002

 Se avsnitt 8.2.4. 
1003

 Avsnitt 8.2.4. 
1004

 RKR Rekommendation 11.4 s. 2. 
1005

 Vad som menas med fysisk definieras inte heller i t.ex. K3-regelverket, se BFNAR 

2012:1 p. 17.2. Skillnaden mellan fysisk och icke-fysisk tillgång tydliggörs inte heller enligt 

min uppfattning vid en jämförelse med vad som avses med immateriella tillgångar. En 

immateriell tillgång definieras av RKR som ”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fy-

sisk form”, se RKR Rekommendation 12.1 s. 3. Inte heller den definitionen säger något om 

vad som avses med begreppet fysisk form. Jfr till detta även t.ex. Bjuvberg (2013a) s. 88 f. 

och Edenhammar, Norberg & Thorell (2013) s. 68 f. 
1006

 Avsnitt 8.2.4. 
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servicepotential ingår även s.k. publika tillgångar i tillgångsdefinit-

ionen.1007 Gator, parker och torg etc. som i regel inte förväntas ge 

några ekonomiska fördelar behandlas därmed, som nämnts ovan, 

som tillgångar i den kommunala redovisningen.1008  

Eftersom det inte förekommer någon behandling av tillgångsdefi-

nitionen i lag och förarbeten kan inte den särskilda definition som 

återfinns i RKR:s konceptuella ramverk strida mot KRL. Det är, enligt 

min uppfattning, inte heller möjligt att hävda att den kompletterande 

normgivningen har gått utöver bestämmelserna i KRL genom att den 

tillgångsdefinition som företräds inte stämmer överens med definit-

ionen i den kompletterande normgivningen för privat sektor. Att t.ex. 

IASB:s definition kan ses som en del av bindande EU-rätt förändrar 

inte bedömningen eftersom denna normgivning endast gäller kon-

cernredovisningen för privata företag.1009 Slutsatsen, enligt min me-

ning, är att RKR i enlighet med sitt uppdrag har utvecklat god redo-

visningssed och den begreppsbildning som är nödvändig för att till-

lämpa KRL. 

För att en materiell anläggningstillgång ska aktiveras i balansräk-

ningen krävs att erkännandekriterierna uppfylls.1010 Ett undantag till 

huvudreglerna när en anläggningstillgång ska aktiveras i balansräk-

ningen gäller för s.k. kortidsinventarier och inventarier av mindre 

värde. I rekommendation 11.4 uttalas att upplysningar ska lämnas om 

vilka beloppsgränser som tillämpas vid bedömningen av vad som ska 

anses vara inventarier av mindre värde och som därför inte ska aktiv-

eras. Inom parentes – och inte i den normerande delen av rekom-

mendationen – hänvisas sedan till RKR:s information om korttidsin-

ventarier och inventarier av mindre värde.1011  

Utifrån en avvägning mellan väsentlighetsprincipen och principen 

om rättvisande bild menar RKR att det av rationella skäl får anses 

motiverat att sätta någon form av nedre gräns för när aktivering ska 

                                                

 
1007

 Sådana tillgångar kallas ibland även allmännyttiga tillgångar. Med sådan tillgång avses 

en tillgång som det saknas en fungerande marknad för, jfr Falkman & Orrbeck (2001) s. 

194 f. 
1008

 RKR Rekommendation 11.4 och RKR Idéskrift (2012) s. 14. 
1009

 Jfr RKR Idéskrift (2012) s. 10. Jfr även avsnitt 5.4 och 7.4. 
1010

 Se avsnitt 8.2.4. 
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 Se RKR Rekommendation 11.4 s. 6 och vidare RKR Information (2009). 
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ske.1012 RKR gör sedan en jämförelse med skatterätten och menar att 

de belopps- och tidsgränser som tillämpas inom skatterätten även kan 

fungera som utgångspunkt inom den kommunala redovisningen. De 

gränser som i enlighet med skatterättslig praxis i informationen före-

slås som rimliga är tre år vad gäller tidsgränsen och ett halvt prisbas-

belopp i fråga om inventarier av mindre värde.1013 Korttidsinventarier 

och inventarier av mindre värde får således i enlighet med väsentlig-

hetsprincipen, och de gränser som föreslås i informationen, kostnads-

föras direkt i stället för att aktiveras som tillgångar i balansräkningen. 

I en kommentar till KRL anförs att de undantag som redovisningen 

av korttidsinventarier och inventarier av mindre värde innebär, kan 

ses som en ytterligare precisering av begreppet anläggningstill-

gång.1014 Frågan som behandlas i RKR:s information om inventarier 

berör vilka gränser som ska gälla för att aktivera denna särskilda typ 

av tillgångar i balansräkningen, och inte till vilket tillgångsslag dessa 

ska hänföras till samt klassificeringsgrunderna härtill. Tillgångsslaget 

är i detta fall givet, eftersom det är fråga om inventarier där avsikten 

är att dessa stadigvarande ska innehas i verksamheten. Att RKR:s fö-

reslagna tidsgräns för aktivering av dessa tillgångar – tre år – inte 

överensstämmer med tumregeln – ett år – när en tillgång ska klassifi-

ceras som en anläggningstillgång eller omsättningstillgång har såle-

des ingen betydelse i sammanhanget. Redovisningen av inventarier i 

enlighet med informationen ska i stället betraktas som ett undantag i 

förhållande till erkännandekriterierna.1015 Eftersom både erkännan-

dekriterierna och informationen som berör undantaget för vissa in-

ventarier kommer till uttryck i den kompletterande normgivningen 

uppstår ingen konflikt med KRL. 
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 Jfr avsnitt 6.6 och 8.2.3. 
1013

 De skatterättsliga bestämmelserna som RKR torde hänvisa till (även om detta inte 

framgår) är framför allt 18 kap. 3 och 4 §§ IL. I 18 kap. 3 § IL stadgas att utgifter för att 

anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. För inventarier som 

är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dock, 

enligt 18 kap. 4 § 1 st. IL, hela utgiften dras av omedelbart. Enligt 18 kap. 4 § 2 st. IL avses 

med mindre värde att anskaffningsvärdet exkl. mervärdesskatt understiger ett halvt pris-

basbelopp. Jfr RÅ 1995 ref. 96 och RÅ 1994 not. 132. 
1014

 Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 87. 
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 Jfr avsnitt 8.2.4. 
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9.4 Inledande värdering 

Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång ska enligt 6 kap. 3 § 1 

st. KRL bestämmas till ett belopp som motsvarar utgifterna för till-

gångens förvärv eller tillverkning. Bestämmelsen berör alla typer av 

anläggningstillgångar och inte bara sådana som definieras som mate-

riella. Det är således det s.k. historiska anskaffningsvärdet som ska 

användas vid den inledande värderingen av en materiell anläggnings-

tillgång. Huvudprincipen kommer även till uttryck i den komplette-

rande normgivningen och är så pass grundläggande att den kan be-

traktas som en redovisningsprincip inom det kommunala redovis-

ningsområdet.1016 

Till utgifterna ska för en tillgång som är förvärvad, enligt 6 kap. 3 § 

2 st. KRL, räknas in utöver inköpspriset även sådana utgifter som är 

direkt hänförliga till förvärvet. För en tillgång som är tillverkad gäller, 

enligt 6 kap. 3 § 3 st. KRL, att inte endast sådana kostnader som di-

rekt kan hänföras till produktionen av tillgången, utan även en skälig 

andel av indirekta tillverkningskostnader, ska anses ingå i anskaff-

ningsvärdet. I fråga om en tillverkad tillgång får, enligt 6 kap. 3 § 4 st. 

KRL, även sådan ränta på kapital som kan hänföras till tillverknings-

perioden räknas in i anskaffningsvärdet. I 6 kap. 3 § 5 st. KRL stadgas 

avslutningsvis att utgifter för värdehöjande förbättringar av en till-

gång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under 

räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. 

Värderingsreglerna i KRL bygger, som tidigare nämnts, i stora de-

lar på reglerna i ÅRL samt den praxis som gällde för kommunerna vid 

KRL:s införande.1017 I fråga om specifikt 6 kap. 3 § KRL uttalades 

endast kortfattat i författningskommentaren att paragrafen i huvud-

sak motsvarade 4 kap. 3 § ÅRL, samt nära stämde överens med 18 § 2 

st. i normalreglementet och uttalanden av Referensgruppen i redovis-

ningsfrågor.1018 Närmare vägledning för tolkning av bestämmelsen 

kräver således enligt propositionen antingen ett analogiresonemang i 
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 RKR Idéskrift (2011) s. 26 och avsnitt 8.2.2. Jfr även Förvaltningsrätten i Malmös dom 

den 23 april 2010 i mål 570-10.  
1017

 Avsnitt 9.2. 
1018

 Prop. 1996/97:52 s. 83. 
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förhållande till lagstiftningen för privat sektor, alternativt hänvis-

ningar till den kompletterande normgivningen. 

I förarbetena till ÅRL hänvisas läsaren i första hand vidare till det 

4:e bolagsdirektivet.1019 Därutöver ges vissa korta kommentarer om 

hur 4 kap. 3 § ÅRL ska tolkas. I fråga om motsvarande första stycke 

konstateras att begreppet anskaffningsvärde motsvarar utgifterna för 

tillgångens förvärv eller tillverkning, vilket innebär att begreppet även 

används när tillgången har framställts av bolaget. Kopplat till det 

andra stycket ges vissa exempel på vad som kan anses som en utgift 

som är direkt hänförlig till förvärvet, innefattandes t.ex. frakter och 

installationer. Vid kommentaren till det tredje stycket hänvisas bl.a. 

till den kompletterande normgivningen för den privata sektorn. Beak-

tat FAR:s rekommendationer ges i propositionen exempel på vad som 

kan betraktas som kostnader som direkt kan hänföras till produktion-

en av tillgången, nämligen direkt material och direkt lön. Vad gäller 

innebörden av rekvisitet skälig andel av de indirekta tillverknings-

kostnaderna, som också ska kunna räknas in i anskaffningsvärdet, 

ansåg regeringen att bedömningen fick utvecklas genom redovis-

ningspraxis.1020      

RKR har i rekommendation 11.4 närmare normerat hur det anser 

att anskaffningsvärdet ska beräknas. Enligt rekommendationen ut-

görs anskaffningsvärdet i första hand av inköpspriset och kostnader 

för att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt ända-

mål. Till anskaffningsvärdet ska enligt RKR även hänföras beräknade 

utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återstäl-

lande av den plats där tillgången varit installerad eller uppförd till den 

del de beräknade kostnaderna uppfyller kriterierna för när en avsätt-

ning ska redovisas i balansräkningen. En materiell anläggningstill-

gång som har förvärvats genom byte av icke monetär tillgång, gåva 

eller på annat sätt erhållits genom överlåtelse utan eller mot symbo-

liskt vederlag, ska dock värderas till sitt verkliga värde.1021 Med verk-

ligt värde avses den utgift som vid anskaffningstillfället skulle krävts 

för att anskaffa en identisk eller likvärdig tillgång. Anskaffningsvärdet 

                                                

 
1019

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 196 ff. Jfr avsnitt 5.4. 
1020

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 198 f. 
1021

 RKR Rekommendation 11.4 s. 3. Jfr IPSAS 17 p. 27 och BFNAR 2012:1 p. 17.9–

17.10. 
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för egentillverkade materiella anläggningstillgångar ska enligt re-

kommendationen beräknas på samma sätt som för förvärvade till-

gångar.1022 

Utöver det ovan beskrivna har RKR i rekommendationen – men 

inte i rekommendationens normerande del – gett ett antal exempel på 

sådana utgifter som ska ingå respektive inte ingå i anskaffningsvärdet. 

Till de utgifter som RKR anser ska ingå i anskaffningsvärdet hör bl.a. 

leverans och hantering, installation och lagfart. Utgifter som RKR inte 

anser ska ingå i anskaffningsvärdet är t.ex. utgifter för provkörning 

och intrimning.1023 

Förutom dessa huvudregler i rekommendation 11.4, ges även en 

möjlighet att räkna in lånekostnader i anskaffningsvärdet genom att 

tillämpa rekommendation 15.1. Enligt rekommendationen är huvud-

metoden för redovisning av lånekostnader att dessa ska kostnadsföras 

i resultaträkningen under den period de hänför sig till.1024 Enligt en 

alternativ metod möjliggörs dock även en redovisning som innebär att 

lånekostnaderna räknas in i en tillgångs anskaffningsvärde om de är 

direkt hänförbara till inköp, konstruktion eller produktion av en till-

gång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdig-

ställa för avsedd användning. Värdet på de lånekostnader som kan 

inkluderas i en tillgångs anskaffningsvärde kan enligt rekommendat-

ionen beräknas på två olika sätt. Beräkningen kan ske utifrån två olika 

typer av upplåning, dels s.k. objektspecifik upplåning, dels s.k. gene-

rella lånearrangemang.1025 

I fråga om den inledande värderingen synes inga direkta skillnader 

av materiell betydelse kunna identifieras mellan regleringen i KRL 

och den kompletterande normgivningen från RKR. Noterbart är att 

ramarna för den kompletterande normgivningen är vidsträckt ef-

tersom regleringen i KRL och dess förarbeten är relativt knapphändig.  

Inga egentliga skillnader kan heller identifieras vid en jämförelse 

med regleringen för den privata sektorn såsom den kommer till ut-

tryck i ÅRL. En skillnad föreligger dock gentemot IPSASB:s och 

IASB:s regler, enligt vilka det är möjligt att använda sig av en s.k. om-

                                                

 
1022

 RKR Rekommendation 11.4 s. 3 f. 
1023

 RKR Rekommendation 11.4 s. 3 f. 
1024

 RKR Rekommendation 15.1 s. 2. 
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 Se vidare RKR Rekommendation 15.1 s. 3. 
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värderingsmetod.1026 Metoden bygger på en värdering till verkligt 

värde, något som i princip är otillåtet enligt KRL och RKR:s komplet-

terande normgivning.  

 

9.5 Avskrivningar 

Avskrivningar av anläggningstillgångar behandlas i 6 kap. 4 § KRL. 

Huvudregeln i första stycket är en generell bestämmelse som gäller 

för alla typer av anläggningstillgångar. I 6 kap. 4 § 2 st. KRL återfinns 

en särskild regel som endast berör immateriella anläggningstill-

gångar. Bestämmelsen som berör immateriella anläggningstillgångar 

kommer inte att behandlas ytterligare i detta avsnitt.  

Enligt 6 kap. 4 § 1 st. KRL ska en anläggningstillgång med begrän-

sad ekonomisk livslängd skrivas av systematiskt över den bedömda 

livslängden. En avskrivning är således en redovisning av hur en viss 

tillgångs värde minskar över tid.1027 KRL:s bestämmelse stämmer 

överens med tidigare 4 kap. 4 § ÅRL samt 20 § 2 st. i normalregle-

mentet. 

Vad som avses med ekonomisk livslängd framgår inte av förarbe-

tena till KRL. I propositionen hänvisas t.ex. endast vidare till ÅRL och 

normalreglementet.1028 I propositionen till motsvarande stadgande i 

ÅRL gavs viss ledning för hur den ekonomiska livslängden närmare 

skulle bestämmas. Det anfördes bl.a. att det ligger i sakens natur att 

försiktighetsprincipen tillämpas vid bestämmandet av den ekono-

miska livslängden – jfr 2 kap. 4 § 1 st. 3 p. ÅRL – även om det inte fö-

religger någon övre gräns för den ekonomiska livslängden för materi-

ella anläggningstillgångar.1029 

Vidare anfördes att bedömningen av den ekonomiska livslängden 

”torde få baseras på en bedömning av hur länge tillgången kan förvän-

tas bli använd i rörelsen samt på andra faktorer som är relevanta för 

tillgångens användning, t.ex. tekniska eller juridiska faktorer som be-

gränsar användningstiden.”1030 KomRed-utredningen har anfört att 

                                                

 
1026

 IPSAS 17 p. 44 och IAS 16 p. 31. 
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 Jfr SOU 1994:17 (del I) s. 210. 
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 Prop. 1996/97:52 s. 84. 
1029

 Jfr avsnitt 8.2.2. 
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282 

 

med ekonomisk livslängd avses ”den tidsperiod som en investering är 

lönsam att ha i drift för det ändamål som den ursprungligen anskaffa-

des, alltså de antal år (eller redovisningsperioder) som den bedöms 

kunna bidra till verksamheten på ett ekonomiskt försvarbart sätt.”1031 

När IAS-förordningen trädde i kraft föranledde detta en del följd-

ändringar i bl.a. ÅRL.1032 4 kap. 4 § ÅRL kom bl.a. att ändras på så 

sätt att termen ekonomisk livslängd ersattes med termen nyttjande-

period. I propositionen förklarades ändringen vara en anpassning till 

den terminologi som användes i IASB:s standarder.1033 Huruvida den 

terminologiska förändringen även var tänkt att innebära en föränd-

ring av begreppet går dock inte att utläsa ur propositionen.1034 Någon 

sådan ändring som föranleddes i ÅRL av IAS-förordningens ikraftträ-

dande har inte genomförts i KRL, utan där används fortfarande ter-

men ekonomisk livslängd. Den skillnad som i dag föreligger mellan 

KRL:s och ÅRL:s ordalydelse leder, enligt min uppfattning, till en viss 

oklarhet om hur bestämmelsen i KRL ska tolkas.  

I den kompletterande normgivningen för kommunal sektor är av-

skrivningar av materiella anläggningstillgångar behandlade i rekom-

mendation 11.4.1035 I rekommendationen har RKR använt sig av nytt-

jandeperiod som rekvisit för avskrivningstidens längd. Terminologin 

överensstämmer således med vad som gäller för privat sektor, men 

skiljer sig från ordalydelsen i 6 kap. 4 § 1 st. KRL. I rekommendation-

en uttrycks att anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod 

ska skrivas av systematiskt över denna nyttjandeperiod enligt en plan 

som fastställs vid anskaffningstillfället.1036  

RKR:s utgångspunkt, att det är nyttjandeperioden som är avgö-

rande för avskrivningstiden, gäller inte endast för materiella anlägg-

ningstillgångar utan är även RKR:s generella syn på hur avskrivningar 

av tillgångar ska gå till. I både rekommendationen som behandlar ma-

teriella anläggningstillgångar och den rekommendation som behand-

lar immateriella tillgångar ges en definition på vad som avses med 

                                                

 
1031

 SOU 2016:24 s. 199. 
1032

 Jfr avsnitt 5.4. 
1033

 Se t.ex. IAS 16 p. 50. Jfr nu även t.ex. BFNAR 2012:1 p. 17.12. 
1034

 Prop. 2004/05:24 s. 150. Jfr även SOU 2003:71 s. 208 och 316 ff. 
1035

 Jfr IPSAS 17 p. 59–75. 
1036

 RKR Rekommendation 11.4 s. 4. 
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avskrivningar. En avskrivning är, enligt dessa rekommendationer, ”en 

systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över 

dess nyttjandeperiod”.1037 RKR har även uttryckligen, i bakgrunden 

till rekommendationen om redovisningen av immateriella tillgångar, 

uttalat att ”[n]är det gäller avskrivningstiden för en tillgång är det inte 

dess ekonomiska livslängd som är avgörande utan den bedömda nytt-

jandeperioden.”1038 Begreppet nyttjandeperiod har av RKR givits en 

annan innebörd än ekonomisk livslängd, nämligen ”den tid under vil-

ken en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål.”1039 Med an-

ledning av den skillnad som föreligger mellan begreppen har RKR 

även infört begreppet restvärde, som ska förstås som ”det belopp som 

man kan förväntas erhålla efter nyttjandeperiodens slut efter avdrag 

för kostnader i samband med avyttringen.”1040 Enligt RKR är det såle-

des nyttjandeperioden tillsammans med restvärdet, som har företräde 

framför en avskrivning utifrån ekonomisk livslängd.  

Skillnaden framgår även av RKR:s information om korttidsinventa-

rier och inventarier av mindre värde.1041 I informationen konstateras 

först att anläggningstillgångar, enligt 6 kap. 4 § KRL, ska skrivas av 

systematiskt under sin ekonomiska livslängd. Därefter anförs att ”[i] 

rekommendationen [11.4] preciseras den tid under vilken avskrivning 

skall ske till tillgångens förväntade nyttjandetid.”1042 Nyttjandetid får, 

enligt min uppfattning, förstås som en synonym till begreppet nytt-

jandeperiod och detta begrepp ska enligt RKR ses som en precisering 

av begreppet ekonomisk livslängd. 

Det kan således sammanfattningsvis konstateras att RKR i den 

kompletterande normgivningen har övergått till att använda begrep-

pet nyttjandeperiod tillsammans med begreppet restvärde i stället för 

ekonomisk livslängd, till synes beaktat utvecklingen av lagstiftningen 

och den kompletterande normgivningen för den privata sektorn.  

                                                

 
1037

 Se RKR Rekommendation 11.4 s. 2 och RKR Rekommendation 12.1 s. 2. Jfr SOU 

2016:24 s. 200. 
1038

 RKR Rekommendation 12.1 s. 7. 
1039

 RKR Rekommendation 11.4 s. 3. Jfr SOU 2016:24 s. 199. Eftersom RKR inte använ-

der termen ekonomisk livslängd definieras inte heller begreppet i någon av RKR:s rekom-

mendationer. 
1040

 RKR Rekommendation 8.2 s. 2. 
1041

 RKR Information (2009). 
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 RKR Information (2009). Min kursivering. 
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En viktig fråga är huruvida de begrepp som används av RKR där-

med även leder till att det föreligger en skillnad i materiellt hänseende 

mellan lagtext och rekommendation. Om så är fallet innebär det att 

RKR skapar en regel som avviker från den i lagtexten och i och med 

detta förändrar utfallet beroende på om man tillämpar lagstiftningen 

enligt sin ordalydelse, eller den kompletterande normgivningen. Be-

aktat att bedömningar om ekonomisk livslängd alternativt nyttjande-

perioden alltid är subjektiva torde utfallet i praktiken oftast bli det-

samma. De föreslagna avskrivningstiderna för kommunal sektor sy-

nes i praktiken inte heller ha förändrats genom övergången till en be-

dömning av nyttjandeperioden i stället för den ekonomiska livsläng-

den.1043 

Det är dock enligt min mening olyckligt att motsvarande föränd-

ring, måhända omedvetet, inte genomförts i KRL när förändringen 

genomfördes i ÅRL. Någon kommunal särart kan knappast identifie-

ras gällande frågan.1044 Eftersom ingen skillnad i sak synes föreligga 

mellan KRL och den kompletterande normgivningen skulle frågan 

därmed kunna betraktas som en icke-fråga. Innehållet i den komplet-

terande normgivningen kan åtminstone inte kritiseras för att materi-

ellt avvika från KRL. Eftersom RKR ska utveckla god redovisningssed 

i enlighet med KRL menar jag ändå att det är olämpligt att RKR från-

går användningen av rekvisit i KRL till förmån för alternativa begrepp 

som har utvecklats på annat håll, må så vara inom ramen för redovis-

ningslagstiftningen för privat sektor. RKR:s uppgift torde i en sådan 

situation, där innehållet i KRL omotiverat inte överensstämmer med 

övrig redovisningsreglering, snarare vara att påverka för att ändra in-

nehållet i KRL. Ett sådant arbete torde stämma bättre överens med 

RKR:s uppdrag såsom det kommer till uttryck i föreningens stad-

gar.1045 

Tillgångar som har ett bestående värde ska enligt rekommendat-

ionen inte skrivas av.1046 Som exempel ges, i rekommendationens 
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 Jfr RKR Idéskrift (2009) s. 24 ff. 
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 Jfr SOU 2016:24 s. 201. 
1045

 Jfr 2 § 3 st. RKR Stadgar, där det framgår att RKR ska ”följa utvecklingsarbetet inom 

redovisningsområdet i Sverige och internationellt och ta initiativ till utveckling av god redo-

visningssed i kommuner och landsting.” 
1046

 RKR Rekommendation 11.4 s. 5. Jfr avsnitt 9.2. 
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icke-normerande del, mark och vanligtvis även konstverk. I denna 

fråga föreligger ingen skillnad gentemot bestämmelsen i KRL ef-

tersom dessa tillgångar helt enkelt inte anses ha en begränsad eko-

nomisk livslängd. De omfattas således inte av 6 kap. 4 § KRL tillämp-

ningsområde. 

Avskrivningar ska enligt ordalydelsen i 6 kap. 4 § 1 st. KRL ske sys-

tematiskt över den beräknade ekonomiska livslängden. Rekvisitet tar 

sikte på metoden för de avskrivningar som görs. Några ytterligare 

krav på avskrivningsmetoden ställs dock inte upp varken i KRL eller i 

propositionen. Inte heller i ÅRL eller dess förarbeten förordas någon 

specifik metod. I stället framhålls att metoderna för avskrivning bör 

utvecklas inom ramen för den kompletterande normgivningen och 

redovisningspraxis.1047 

RKR uppmärksammar i rekommendation 11.4 att lagstiftningen 

inte ställer krav på någon speciell avskrivningsmetod. Inte heller RKR 

har valt att förorda eller normera en viss metod. RKR uttalar dock att 

metoden ska avspegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential 

successivt förbrukas. RKR följer i och med detta övrig kompletterande 

normgivning inom det redovisningsrättsliga området.1048 

I den idéskrift som RKR har publicerat om avskrivningar diskute-

ras dock tre vanliga avskrivningsmetoder där s.k. (nominell) linjär 

avskrivning beskrivs som den dominerande metoden inom den kom-

munala sektorn. Linjär avskrivning innebär kortfattat att lika stora 

avskrivningar görs över hela avskrivningsperioden. De övriga två me-

toderna som beskrivs är s.k. degressiv respektive progressiv avskriv-

ning. Degressiv avskrivning innebär att större avskrivningar görs i 

början av nyttjandeperioden för att sedan bli mindre mot slutet av 

nyttjandeperioden. Progressiv avskrivning innebär det motsatta upp-

lägget, att avskrivningarna ökar under nyttjandeperioden.1049 Vid en 

jämförelse med IPSASB och IASB:s kompletterande normgivning kan 

ytterligare en metod nämnas, den produktionsberoende metoden.1050 

I enlighet med metoden ska avskrivningsbeloppet bestämmas beaktat 

tillgångens förväntade användning eller produktion. 
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 Prop. 1996/97:52 s. 84 och prop. 1995/96:10 (del II) s. 200. 
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 Se IPSAS 17 p. 66 och 76, IAS 16 p. 60 och BFNAR 2012:1 p. 17.20. 
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1050

 Se IPSAS 17 p. 78 och IAS 16 p. 62. 



 

286 

 

Enligt rekommendation 11.4 ska kommuner tillämpa s.k. kompo-

nentavskrivning. Med komponentavskrivning avses enligt rekom-

mendationen att om förbrukningen av en materiell anläggningstill-

gångs olika komponenter förväntas skilja sig väsentligt sinsemellan, 

ska tillgången delas upp på dessa komponenter. Respektive kompo-

nent ska sedan skrivas av separat.1051 I den kommunala verksamheten 

kan det handla om t.ex. pumpar, styrutrustning m.m. till reningsverk 

och idrottsplatser. Kommunala byggnader kan vidare generellt anses 

bestå av flertalet komponenter som exempelvis stomme, fasad, tak 

och hissar. Även kommunala gator och vägar kan bli aktuella att dela 

upp i olika komponenter.1052  

Av den information om övergång till komponentavskrivningar som 

RKR har publicerat framgår att det för många kommuner kommer 

innebära en konkret arbetsinsats för att inventera och omvärdera de 

anläggningstillgångar som enligt rekommendationen bör delas upp på 

flera komponenter.1053 Rekommendationen om komponentavskriv-

ning infördes vid revideringen av rekommendation 11.3, som seder-

mera kom att bli 11.4. RKR gör en jämförelse med K3-regelverket och 

menar att det i likhet med BFN har valt att skriva in ett explicit krav 

på att tillämpa komponentavskrivningar.1054 RKR uppmärksammar 

dock i informationen att det redan av tidigare versioner av rekom-

mendation 11 har funnits skrivningar som har kunnat fungera som 

stöd för att komponentavskrivningar ska ske.1055 Införandet av ett ut-

tryckligt krav på komponentavskrivningar i rekommendationen kan 

därmed ses som en viss utveckling, alternativt ett förtydligande, av 

vad som redan tidigare, enligt RKR, har varit god redovisningssed.  

I 6 kap. 4 § KRL fastslås inte mer än att anläggningstillgångar ska 

skrivas av. Huruvida olika anläggningstillgångar i vissa fall i sin tur 

ska delas upp i olika komponenter som skrivs av separat kan dock inte 

utläsas ur varken ordalydelsen i KRL eller förarbetena till bestämmel-
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 RKR Rekommendation 11.4 s. 5. Jfr IPSAS 17 p. 59. 
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sen. En utveckling i denna riktning kan dock inte sägas gå utöver lag-

textens ordalydelse. Vad som däremot kan noteras är att det därmed 

uppstår en situation där en kommun kan komma att redovisa i enlig-

het med lagstiftningens materiella bestämmelser, men samtidigt re-

dovisa i strid med den kompletterande normgivningen. En kommun 

som inte väljer att övergå till komponentavskrivning kommer således, 

enligt min uppfattning, inte redovisa i strid med 6 kap. 4 § KRL, men 

däremot i strid med den kompletterande normgivningen. Eftersom 

det föreligger en presumtion om att RKR:s kompletterande normgiv-

ning ger uttryck för god redovisningssed, torde slutsatsen ändock bli 

att kommunen redovisar i strid med KRL, men då i strid med be-

stämmelsen om god redovisningssed i 1 kap. 3 § 1 st. KRL. Som 

undersökningen tidigare visat är det dock inte alls säkert att en kom-

muns redovisning i ett sådant fall skulle bedömas som olaglig vid en 

laglighetsprövning.1056 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är fråga om 

någon utförligare reglering av avskrivningar av anläggningstillgångar 

i KRL. Inte heller i propositionen till KRL ges några närmare besked 

om när och hur avskrivningar ska ske.1057 I utskottsbehandlingen 

framhölls svårigheten med att detaljreglera avskrivningar i lag och 

utkottet ansåg att en särskild lagreglering inte var nödvändig. Utskot-

tet hänvisade i stället, vad gäller t.ex. avskrivningstider, till god redo-

visningssed.1058 RKR har i den kompletterande normgivningen ut-

vecklat kraven på hur avskrivningar ska ske. Det kan dock, enligt min 

uppfattning, ifrågasättas huruvida det är lämpligt att RKR avviker 

från den terminologi som återfinns i KRL, oavsett om den av RKR an-

vända terminologin ter sig naturlig i förhållande till utvecklingen för 

privat sektor. 

 

                                                

 
1056

 Se avsnitt 7.3.2. 
1057

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 56 f. och 84. 
1058

 Bet. 1996/97:FiU15 s. 16. 
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9.6 Nedskrivningar och uppskrivningar 

I detta avsnitt ska dels nedskrivningar behandlas, dels diskuteras var-

för uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar inte accepteras 

enligt KRL.  

Till skillnad från avskrivningar är varken nedskrivningar eller upp-

skrivningar planerade. Eventuella behov av ned- respektive uppskriv-

ningar får i stället identifieras löpande. Utgångspunkten är att redo-

visningen ska presentera en rättvisande bild av kommunens eko-

nomi.1059 Om en viss tillgång redovisas till ett för högt värde innebär 

detta att en för positiv bild av tillgångsmassan redovisas, vilket inte är 

förenligt med försiktighetsprincipen. I så fall aktualiseras frågan om 

nedskrivning av den aktuella tillgången. För att inte dolda värden ska 

ackumuleras i balansräkningen kan det också finnas behov av att 

skriva upp vissa tillgångars värde som visat sig vara för lågt värde-

rade. 

Nedskrivningar av anläggningstillgångar behandlas särskilt i 6 kap. 

5 § KRL. I bestämmelsens första stycke stadgas att om en anlägg-

ningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än vad som följer av 

6 kap. 3 och 4 §§ KRL – med andra ord beaktat den initiala värde-

ringen tillsammans med eventuella avskrivningar – så ska tillgången 

skrivas ned till det lägre värdet. Det är således tillgångens verkliga 

värde som ska beaktas.1060 Med balansdagen torde även i detta sam-

manhang kunna avses den dag som ligger till grund för upprättandet 

av den delårsrapport som ska upprättas enligt 9 kap. 1 § KRL.1061  

Ett ytterligare krav lagtexten ställer upp är att värdenedgången kan 

antas vara bestående. Bedömningen huruvida en värdenedgång är 

bestående får enligt uttalanden i propositionen göras ”med hänsyn till 

bl.a. tillgångens art och funktion samt värdenedgångens storlek”, men 

bör enligt regeringen i enlighet med försiktighetsprincipen inte till-

lämpas alltför restriktivt.1062 Thorell har noterat att huruvida ett ned-

skrivningsbehov föreligger i princip alltid blir en bedömningsfråga.1063  

                                                

 
1059

 Jfr avsnitt 6.6. 
1060

 Prop. 1996/97:52 s. 84. 
1061

 Jfr Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 31 oktober 2013 i mål nr 2182-13. 
1062

 Prop. 1996/97:52 s. 84. 
1063

 Thorell (1996) s. 189. 
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Bestämmelsen behandlar således när en nedskrivning ska göras, 

men innehåller samtidigt även rekvisit som begränsar möjligheten till 

nedskrivning eftersom nedgången måste vara bestående.1064 Begräns-

ningen av möjligheten till nedskrivning handlar i praktiken bl.a. om 

att undvika att nedskrivningar används i resultatreglerande syfte. Be-

stämmelsen överensstämmer i allt väsentligt med 4 kap. 5 § ÅRL.1065  

I 6 kap. 5 § 2 st. KRL finns en bestämmelse som endast gäller fi-

nansiella anläggningstillgångar. Enligt bestämmelsen kan finansiella 

anläggningstillgångar skrivas ned på balansdagen trots att värdened-

gången inte kan antas vara bestående. Bestämmelsen kommer inte att 

behandlas ytterligare i den fortsatta framställningen. Det som dock 

kan noteras är att olika typer av anläggningstillgångar behandlas 

olika. Motsvarande bestämmelse för den privata sektorn återfinns i 4 

kap. 5 § 2 st. ÅRL. 

Enligt 6 kap. 5 § 3 st. KRL ska en nedskrivning som tidigare har be-

slutats i enlighet med 1 st. (eller 2 st.) återföras – s.k. reversering – 

om det inte längre finns skäl för nedskrivningen. Bestämmelsen var 

vid lagens införande en nyhet i förhållande till kommunal praxis. Ett 

exempel på när en återföring kan aktualiseras är enligt propositionen 

om den eller de omständigheter som föranledde nedskrivningen inte 

inträffar.1066 I övrigt ges ingen ledning i förarbetena till KRL. Ef-

tersom hela 6 kap. KRL i princip bygger på reglerna till ÅRL får ytter-

ligare ledning i de traditionella rättskällorna hämtas från ÅRL:s för-

arbeten.1067 I propositionen till ÅRL lyfts särskilt frågan om förhållan-

det mellan reversering av nedskrivningar och uppskrivningar. Ett ex-

empel på när reversering inte kan aktualiseras vid en nedskrivning är 

när värdeökningen av en tillgång beror på inflation. Vidare framgår av 

motivuttalandena till ÅRL att bedömningen måste göras i det enskilda 

fallet utifrån det allmänna kravet på rättvisande bild. I övrigt noteras 

att återföringen kan vara fullständig eller partiell.1068  

                                                

 
1064

 Jfr prop. 1995/96:10 (del II) s. 201. 
1065

 4 kap. 5 § ÅRL härstammar i sin tur från 4:e bolagsdirektivet, jfr prop. 1995/96:10 (del 

II) s. 201 f. 
1066

 Prop. 1996/97:52 s. 85. 
1067

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 56 f. 
1068

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 201. Jfr Thorell (1996) s. 190. 
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De nedskrivningar och återföringar som görs ska enligt bestämmel-

sens sista stycke redovisas i resultaträkningen, se 6 kap. 5 § 4 st. KRL. 

Några ytterligare kommentarer om detta, utöver det som följer av or-

dalydelsen, ges varken i propositionen till KRL eller i propositionen 

till ÅRL.1069 I en kommentar till KRL anförs att redovisningen i resul-

taträkningen sker genom redovisning i posten för avskrivningar sam-

tidigt som posten specificeras i en not.1070  

RKR har behandlat nedskrivningar i kommunal verksamhet som 

helt eller delvis är skattefinansierade och/eller regleras av självkost-

nadsprincipen i en fristående rekommendation.1071 Enligt rekommen-

dation 19 ska prövningen huruvida en tillgång ska bli föremål för ned-

skrivning ske i två steg. Inledningsvis ska det bedömas om det finns 

indikationer som ger anledning till en prövning av tillgångens värde. 

Om den initiala bedömningen utfaller jakande ska därefter en värde-

ring av tillgången ske som sedermera jämförs med det redovisade 

värdet. I rekommendationen följer sedan en uppräkning av tre indi-

kationer som enligt RKR är av betydelse vid bedömningen om det fö-

religger ett nedskrivningsbehov. Av dessa tre ska minst en vara upp-

fylld för att en prövning om eventuell nedskrivning ska aktualiseras. 

För det första ska en prövning av nedskrivningsbehovet ske om till-

gången inte används och det har fattats beslut om att avveckla till-

gången. För det andra ska motsvarande prövning ske om ”tekniska 

eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan an-

vändas (eller används) för sitt ursprungliga ändamål”. Den tredje in-

dikationen som kan leda till en prövning av nedskrivningsbehovet är 

om ”tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde 

och årliga servicepotential.”1072 

Om någon av indikationerna är uppfyllda ska värderingen ta vid. 

Det är enligt rekommendationen det s.k. återvinningsvärdet som ska 

beräknas. Återvinningsvärdet är enligt den definition som ställs upp i 

rekommendationen det lägsta av redovisat värde och anpassat an-

                                                

 
1069

 Se prop. 1996/97:52 s. 85 och prop. 1995/96:10 (del II) s. 202. I propositionen till ÅRL 

konstateras endast att bestämmelsen motsvaras av en bestämmelse i 4:e bolagsdirektivet. 
1070

 Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 96.  
1071

 RKR Rekommendation 19. Jfr Tagesson, Brunström & Sjölander (Balans 2015:4) s. 

34. Rekommendationens innehåll är influerat av IPSAS 21. 
1072

 Se RKR Rekommendation 19 s. 3. Jfr IPSAS 21 p. 27. 
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vändningsvärde alternativt nettoförsäljningsvärde. Beräkningen av 

återvinningsvärdet är kopplat till de indikationer som beskrivits tidi-

gare.1073 

Enligt rekommendationen ska utifrån ovan beskrivna förutsätt-

ningar en nedskrivning ske om återvinningsvärdet är lägre än det re-

dovisade värdet för en viss tillgång. Om så är fallet ska nedskrivning-

en kostnadsföras direkt i resultaträkningen. Därutöver ska framtida 

avskrivningar anpassas till det nya nedskrivna värdet.1074 

Även återföringar av en nedskrivning behandlas i rekommendat-

ionen. En hänvisning görs i detta sammanhang till KRL. Som ut-

gångspunkt för återföringar gäller en liknande princip som för den 

ursprungliga nedskrivningen, nämligen att det på balansdagen måste 

säkerställas att det finns indikationer på att en tidigare gjord ned-

skrivning inte längre är motiverad. Om sådana indikationer finns 

måste det, enligt rekommendationen, ske en ny beräkning av tillgång-

ens återvinningsvärde och nedskrivningen ska återföras om den inte 

längre är motiverad. Även en återföring ska enligt RKR omedelbart 

redovisas i resultaträkningen. En begränsning enligt rekommendat-

ionen är att det redovisade värdet efter återföringen inte får vara 

större än vad som skulle ha redovisats om nedskrivningen inte hade 

gjorts.1075 Frågan om att värdet efter återföringen inte får överstiga 

värdet innan nedskrivningen behandlas inte i lagstiftningen. Ut-

gångspunkten synes dock berättigad eftersom detta förfarande i annat 

fall i praktiken skulle motsvara en uppskrivning av tillgångens 

värde.1076 

RKR fokuserar huvudsakligen på att utveckla och precisera den 

metod som ska användas vid bedömningen om en nedskrivning ska 

göras och i så fall hur stor nedskrivningen ska bli. I denna mening lig-

ger RKR:s rekommendation inom ramen för vad som kan anses som 

kompletterande till KRL:s bestämmelser. Rekommendationen får i 

detta avseende i första hand betraktas som ett hjälpmedel som an-

vänds vid bedömningen huruvida en nedskrivning ska aktualiseras. 

                                                

 
1073

 RKR Rekommendation 19 s. 3 f. 
1074

 RKR Rekommendation 19 s. 4. 
1075

 RKR Rekommendation 19 s. 4. 
1076

 Jfr Thorell (1996) s. 190 f. 
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Något ska också sägas om möjligheten att göra uppskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar. Enligt 6 kap. 6 § KRL är detta inte 

tillåtet. I bestämmelsen medges endast detta för finansiella anlägg-

ningstillgångar.  

I den anvisning Referensgruppen i redovisning publicerade år 1993 

förespråkades en generell möjlighet till uppskrivning av anläggnings-

tillgångar, om än undantagsvis.1077 I den promemoria som föregick 

propositionen till KRL föreslogs dock ett generellt förbud mot upp-

skrivningar av tillgångar i den kommunala redovisningen. Utifrån de 

kommunala särdrag som kunde identifieras gällande den kommunala 

verksamheten anfördes att det var motiverat med en restriktiv syn i 

fråga om värderingen av tillgångar.1078 Samtidigt noterades att de för-

utsättningar för uppskrivning som ställdes upp i Referensgruppens 

uttalande i praktiken redan innebar en sådan stor restriktivitet att det 

uppskrivningsförbud som föreslogs i promemorian i princip inte 

skulle innebära någon förändring av praxis.1079  

I propositionen till KRL föreslogs dock en möjlighet att skriva upp 

finansiella anläggningstillgångar. I propositionen anfördes att ”starka 

skäl” talade för att uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 

skulle kunna göras av kommunerna. Vilka dessa skäl var framgår 

dock inte av den fortsatta motivtexten.1080 Anledningen till varför det 

inte skulle vara möjligt att skriva upp materiella anläggningstillgångar 

var enligt motivuttalandena den allmännyttiga karaktär som många 

av dessa tillgångar uppvisar. Eftersom det är svårt att fastställa såd-

ana tillgångars värde borde, enligt regeringens mening, inte möjlig-

heten till uppskrivning omfatta den typen av tillgångar.1081 Finansut-

skottet delade regeringens uppfattning att uppskrivningar ska ske 

med försiktighet och att möjligheten inte skulle gälla för materiella 

anläggningstillgångar. Utskottet höll dock med om att det var motive-

rat att kunna göra uppskrivningar av vissa tillgångar. Utskottet po-

ängterade i sammanhanget att eventuella uppskrivningar inte skulle 

                                                

 
1077

 Se Referensgruppen i redovisning (1993) och avsnitt 9.2. Jfr kommentaren till 20 § i 

normalreglementet, se Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet (1986) s. 75 f. 
1078

 Ds 1996:30 s. 72 f. 
1079

 Ds 1996:30 s. 73. 
1080

 Prop. 1996/97:52 s. 57. Jfr Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 98. 
1081

 Prop. 1996/97:52 s. 57 f. 
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påverka bedömningen huruvida en kommun hade uppfyllt balanskra-

vet, eftersom redovisningen inte skulle ske över resultaträkningen.1082 

Förslaget i promemorian om ett uppskrivningsförbud samt den 

slutgiltiga bestämmelsen i 6 kap. 6 § KRL om möjlighet till uppskriv-

ning endast i fråga om finansiella anläggningstillgångar är båda ett 

uttryck för kommunal särart. I 4 kap. 6 § ÅRL gavs nämligen vid 

KRL:s införande en möjlighet att skriva upp dels materiella anlägg-

ningstillgångar, dels finansiella anläggningstillgångar.1083 Redan vid 

KRL:s införande kan således en skillnad identifieras mellan reglering-

en för privat respektive kommunal sektor. Efter en lagändring i sam-

band med IAS-förordningens ikraftträdande ges i dag i 4 kap. 6 § ÅRL 

möjlighet till uppskrivning av alla typer av anläggningstillgångar.1084 

Vissa viktiga begränsningar återfinns visserligen i bestämmelsen, men 

begränsningarna är dock specifika för den privata sektorn och för-

stärker således ytterligare intrycket av att regleringen i KRL är ett ut-

tryck för kommunal särart.  

Det kan noteras att det också föreligger kommunal särart i förhål-

lande till regleringen för den statliga sektorn. Enligt 5 kap. 6 § förord-

ning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag får nämligen 

materiella (och finansiella) anläggningstillgångar bli föremål för upp-

skrivning.  

Den kommunala särarten kan även komma att förstärkas ytterli-

gare om KomRed-utredningens förslag genomförs. Utredningen har 

nämligen, i likhet med förslaget i promemorian som föregick propo-

sitionen till KRL, föreslagit ett generellt förbud mot uppskrivningar 

inom den kommunala sektorn. I stället föreslås, som tidigare nämnts, 

en skyldighet att värdera vissa finansiella instrument till verkligt 

värde.1085  

RKR har inte behandlat frågan om uppskrivningar i rekommendat-

ion 11.4. Att uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar inte 

behandlas i rekommendation 11.4 är en naturlig följd av att sådana 

                                                

 
1082

 Bet. 1996/97:FiU15 s. 19. 
1083

 Prop. 1995/95:10 (del II) s. 202 f. 
1084

 Prop. 2004/05:24 s. 103 ff. och 150 f. Jfr hur det är möjligt att redovisa olika typer av 

tillgångar till verkligt värde enligt ÅRL och IAS/IFRS, se t.ex. 4 kap. 14 § ÅRL, IAS 16 p. 

31–41, IAS 38 p. 75–87 och IAS 39 p. 46. 
1085

 Se SOU 2016:24 s. 202 f. och jfr avsnitt 8.2.2. 
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uppskrivningar inte är tillåtet enligt KRL. Frågan behandlas i stället i 

anslutning till RKR:s behandling av redovisningen av finansiella till-

gångar och finansiella skulder.1086 RKR förhåller sig således till det 

förbud mot uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar som 

framgår av KRL och lagens förarbeten.  

 

9.7 Redovisning till bestämd mängd och 

fast värde 

I 6 kap. 8 § KRL finns en bestämmelse som ger kommunerna rätt att 

redovisa vissa materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnö-

denheter som omsätts till en bestämd mängd och ett fast värde. För-

utsättningarna för detta är enligt bestämmelsen att det sammantagna 

värdet är av underordnad betydelse för kommunen eller landstinget. 

Därutöver ska tillgångarnas kvantitet, värde och sammansättning inte 

variera väsentligt. 

I propositionen till KRL anmärks endast kortfattat att bestämmel-

sen motsvaras av 4 kap. 12 § ÅRL och att den är tänkt att möjliggöra 

”en förenklad icke-individualiserad värdering av vissa tillgångar som 

kan antas vara av mindre värde.”1087 Bestämmelsen i KRL motsvarar 

än i dag ordagrant bestämmelsen i 4 kap. 12 § ÅRL. Den enda skillna-

den är att det i ÅRL talas om företaget medan det i KRL handlar om 

kommunen eller landstinget. 

I propositionen till ÅRL fastslogs att bestämmelsen är ett undantag 

från principen om att tillgångar ska värderas var för sig – den s.k. 

post-för-post-principen som är fastslagen i 2 kap. 4 § 1 st. 5 p. 

ÅRL.1088 Införandet i ÅRL motiverades av en tvingande bestämmelse i 

det 4:e bolagsdirektivet. Vid införandet noterades att det inte tidigare 

hade funnits någon motsvarande bestämmelse i svensk rätt.1089 Det 

synes således relativt progressivt att redan efter något år med be-

stämmelsen i kraft som en del av den svenska redovisningsrätten för 

                                                

 
1086

 Se RKR Rekommendation 20 s. 7 och 11. 
1087

 Prop. 1996/97:52 s. 87. 
1088

 KomRed-utredningen har föreslagit att principen ska lagfästas även för kommunal 

sektor, se SOU 2016:24 s. 106. 
1089

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 209. 
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privat sektor, även föra över den till KRL. Eftersom införandet dessu-

tom genomfördes i princip utan motivering är det svårt att utvärdera 

bestämmelsen. Det kan, enligt min uppfattning, antas att det förvän-

tades att eventuella oklarheter vad gäller tolkningen och tillämpning-

en av bestämmelsen skulle klargöras i den kompletterande normgiv-

ningen. 

För att en redovisning enligt stadgandet ska aktualiseras måste, 

som noterades inledningsvis, dels tillgångarnas sammantagna värde 

vara av underordnad betydelse för kommunen, dels får inte tillgång-

arnas kvantitet, värde och sammansättning variera väsentligt. I pro-

positionen till KRL ges alltså ingen ledning för hur dessa delar av be-

stämmelsen ska tolkas. I propositionen till ÅRL ges heller ingen utför-

ligare ledning. Vad gäller frågan om värdet är av underordnad bety-

delse uttalas endast att det beror på det aktuella företagets förhållan-

den.1090 Om en liknande utgångspunkt antas gälla för den kommunala 

sektorn torde således bestämmelsens utformning möjliggöra olika 

tillämpning i olika kommuner, beroende på de ekonomiska förhållan-

dena i den enskilda kommunen. Ett visst värde på en grupp materiella 

anläggningstillgångar torde kunna betraktas vara av underordnad be-

tydelse i en kommun med större ekonomisk omslutning samtidigt 

som en mindre kommun inte kan betrakta samma värde som ett 

värde av underordnad betydelse. I en redovisningsrättslig kontext föl-

jer detta även av väsentlighetsprincipen.1091 Även vid tillämpningen av 

KL – i mer traditionellt kommunalrättsliga frågor - har dock kommu-

nens storlek ansetts kunna vara av betydelse för bedömningen i en-

skilda fall.1092 Vad gäller tolkningen av övriga förutsättningar – att 

tillgångarnas kvantitet, värde och sammansättning inte får variera 

väsentligt – ges i förarbetena ingen ledning. 

I en kommentar till KRL ges ett exempel på när en tillämpning av 

bestämmelsen, avseende specifikt materiella anläggningstillgångar, 

kan aktualiseras. Det exempel som ges är när en skolbespisning köper 

in porslin och bestick. Tillgången aktiveras till en bestämd mängd och 

ett fast värde vid anskaffningstillfället. Utgifterna för ersättnings-

material kostnadsförs sedan löpande vid anskaffning, i stället för att 
                                                

 
1090

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 209. 
1091

 Jfr avsnitt 8.2.3. 
1092

 Se t.ex. bet. 1976/77:KU25 s. 16 f. och RÅ 1991 ref. 60. 



 

296 

 

kommunen gör avskrivningar hänförliga till tillgången.1093 Av detta 

följer att en redovisning till bestämd mängd och fast värde samtidigt 

innebär ett undantag från kravet på att göra avskrivningar enligt 6 

kap. 4 § KRL.1094  

Frågan om redovisning till bestämd mängd och fast värde behand-

las inte i rekommendation 11.4. Inte heller i någon annan rekommen-

dation har RKR utförligare normerat denna fråga. I RKR:s idéskrift 

om avskrivningar kommenteras frågan kort, i och med att redovis-

ningen till en bestämd mängd och ett fast värde alltså innebär ett un-

dantag från huvudregeln om att materiella anläggningstillgångar ska 

skrivas av under sin nyttjandeperiod.1095 I en kommentar till KRL 

hänvisas det till ett uttalande av BFN – BFN U 96:2 – som i sig endast 

behandlar hur förnödenheter ska redovisas. Förnödenheter ska, som 

framgår av bestämmelsens ordalydelse och även av BFN:s uttalande, 

inte anses som materiella anläggningstillgångar.1096 I K3-regelverket 

behandlas inte frågan.1097  

Någon problematik avseende förhållandet mellan KRL och den 

kompletterande normgivningen kan inte identifieras gällande frågan. 

Snarare är det så att det överhuvudtaget är svårt att finna ledning vid 

tillämpning av bestämmelsen. Att använda sig av traditionell lagtolk-

ning tillsammans med RKR:s rekommendationer ger ett ytterst be-

gränsat stöd. 

 

9.8 Extraordinära intäkter och kostnader 

I både rekommendation 11.4 och 19 hänvisas till, under rubriken 

”Lagregler och andra rekommendationer från RKR”, rekommendat-

ion 3.1 som behandlar redovisningen av extraordinära poster och 

upplysningar för jämförelseändamål. Några ytterligare hänvisningar 

till rekommendation 3.1 i dessa rekommendationers normerande de-

                                                

 
1093

 Se i Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 102. Exemplet återfinns även i RKR 

Idéskrift (2009) s. 14. 
1094

 Jfr RKR Idéskrift (2009) s. 14. 
1095

 RKR Idéskrift (2009) s. 14. 
1096

 Jfr Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 101 f.  
1097

 Se BFNAR 2012:1 kap. 17. Jfr BFNAR 2008:1 p. 10.7 och BFNAR 2009:1 p. 10.7 där 

frågan kort behandlas. 
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lar förekommer dock inte. De hänvisningar som görs synes fungera 

som en upplysning om att vissa redovisningsbedömningar som görs 

vid tillämpningen av rekommendationerna 11.4 och 19, även kan in-

nebära att en redovisning i enlighet med rekommendation 3.1 aktuali-

seras. Några exempel på när detta kan bli aktuellt ges dock inte utan 

bedömningen får i stället, i sin helhet, göras med utgångspunkt i re-

kommendation 3.1. 

Enligt 5 kap. 1 § KRL ska extraordinära intäkter respektive extraor-

dinära kostnader, om sådana förekommer, redovisas på egna rader i 

resultaträkningen. Förekomsten av dessa poster har även föranlett 

införandet av en särskild resultatrad – det s.k. resultat 2 – benämnd 

resultat före extraordinära poster.1098 I 5 kap. 5 § KRL återfinns en 

specifik bestämmelse som behandlar hur extraordinära intäkter och 

kostnader ska redovisas i resultaträkningen. Till extraordinära intäk-

ter och kostnader räknas enligt 5 kap. 5 § 1 st. KRL sådana intäkter 

och kostnader som inte kan hänföras till kommunens normala verk-

samhet. En extraordinär intäkt eller kostnad kan t.ex. aktualiseras vid 

försäljning av aktier i ett kommunägt bolag.1099 Enligt 5 kap. 5 § 2 st. 

KRL ska extraordinära intäkter och kostnader specificeras till storlek 

och art i en not.  

I förarbetena anfördes att bedömningen av vilka intäkter och kost-

nader som ska anses hänförliga till kommunens normala verksamhet 

skulle få göras inom ramen för god redovisningssed samt föreliggande 

kommunal redovisningspraxis. Regeringen menade dock i proposit-

ionen att den praxis som hade utvecklats genom Referensgruppens 

uttalanden även fortsättningsvis skulle kunna ligga till grund för vad 

som skulle anses som extraordinära poster.1100 I propositionen åter-

gavs även de tre kumulativa kriterier som Referensgruppen hade pre-

senterat i ett uttalande, för att klassificera en viss post som extraordi-

när, nämligen att ”1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov 

                                                

 
1098

 Jfr avsnitt 3.5. Jfr även KomRed-utredningens förslag som dels innebär en ändring av 

rubriken på resultat 2 till resultat efter finansiella poster, dels innebär att extraordinära in-

täkter och kostnader i resultaträkningen ska redovisas i en post, benämnd extraordinära 

poster, se SOU 2016:24 s. 111 f. och 361 f. 
1099

 RKR Rekommendation 3.1 s. 4. 
1100

 Prop. 1996/97:52 s. 81 f. Jfr för den privata sektorn 3 kap. 13 § ÅRL samt SOU 

1994:17 (del I) s. 290 ff. och prop. 1995/96:10 (del II) s. 195. Jfr även Thorell (1996) s. 

171.  
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till resultatposten saknar klart samband med kommunens eller lands-

tingets ordinarie verksamhet, 2) Händelsen eller transaktionen är av 

sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet, 3) 

Resultatposten uppgår till ett väsentligt belopp.”1101  

RKR gör i nu gällande rekommendation 3.1 skillnad på extraordi-

nära poster och jämförelsestörande poster. Vad gäller extraordinära 

poster kan noteras att klassificeringen av sådana i princip överens-

stämmer med de kriterier som Referensgruppen sedan tidigare ställt 

upp, och som även återgavs i propositionen till KRL. En post ska såle-

des klassificeras som extraordinär om samtliga av följande tre krite-

rier är uppfyllda: ”1) Händelsen eller transaktionen som ger upphov 

till posten saknar ett tydligt samband med den ordinarie verksamhet-

en. 2) Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan 

förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 3) Posten uppgår till ett vä-

sentligt belopp”.1102 Därefter upprepas i rekommendationen vad som 

redan framgår av KRL:s bestämmelser, att extraordinära poster ska 

redovisas på separat rad i resultaträkningen samt att posternas stor-

lek och vad posten hänför sig till ska preciseras i not.1103 

Den kompletterande normgivningen har således stöd i KRL:s be-

stämmelser samt lagens förarbeten. Enligt min uppfattning är det 

dock olämpligt att RKR upprepar vad som redan framgår av KRL:s 

bestämmelser i rekommendationens normerande del, eftersom det 

skapar oklarhet mellan de olika normativa nivåerna. Återgivande av 

lagtext bör, enligt min uppfattning, i så fall särskiljas från vad som 

hänförs till rekommendationens normerande delar. 

I fråga om de tre kriterier som ska gälla kan konstateras att RKR 

dels vidareutvecklar Referensgruppens uttalande, dels återknyter till 

uttalanden i förarbetena. Någon motsättning mellan den komplette-

rande normgivningen och KRL kan därmed inte anses föreligga. Om 

något ska kritiseras vad gäller regleringen av frågan är det enligt min 

uppfattning hur förarbetena är skrivna. Å ena sidan hänvisas vidare 

till utvecklingen inom ramen för hänvisningen till god redovisnings-

sed och att bestämmelsen inte ska hindra en utveckling av redovis-

ningspraxis genom uttalanden från normgivande organ, å andra sidan 
                                                

 
1101

 Prop. 1996/97:52 s. 82. Jfr Referensgruppen i redovisning (1994). 
1102

 RKR Rekommendation 3.1 s. 2.  
1103

 RKR Rekommendation 3.1 s. 2. Jfr 5 kap. 1 § och 5 § 2 st. KRL.  
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binds utvecklingen till de kriterier som explicit ändå tas upp i propo-

sitionen. Enligt min uppfattning borde i ett sådant fall tydligare 

framgå huruvida förarbetsuttalandet är tänkt att endast exemplifiera 

det som vid tidpunkten för uttalandet är ett uttryck för denna redo-

visningspraxis, eller om det är tänkt att över tid fungera vägledande 

vid tillämpningen. Om det är det förra som är tanken torde uttalandet 

vara överflödigt och mindre lämpligt. För det första tillför inte utta-

landet något i en tillämpningssituation eftersom en hänvisning till de 

normer där uttalandet ursprungligen framgår redan sker innan åter-

givandet i propositionen aktualiseras. För det andra är risken i ett 

längre tidsperspektiv att uttalandet förlorar sin betydelse i förhål-

lande till senare publicerad kompletterande normgivning, samtidigt 

som någon som ska tillämpa KRL uppfattar uttalandet som vägle-

dande så länge inte de materiella bestämmelserna i lagen förändras. 

 

9.9 Rekommendationernas formella in-

nehåll 

I rekommendation 11.4 anförs att frågor som berör materiella anlägg-

ningstillgångar regleras i 6 kap. 6 och 8 §§ KRL. Lagtexthänvisning-

arna är i och med detta både bristfälliga och direkt felaktiga. I 6 kap. 6 

§ KRL återfinns bestämmelserna om möjligheten till uppskrivning av 

anläggningstillgångar. Tidigare har det uppmärksammats att möjlig-

heten att göra uppskrivningar, enligt 6 kap. 6 § 1 st. KRL, endast gäl-

ler finansiella anläggningstillgångar.1104 Hänvisningen till 6 kap. 6 § 

KRL innebär således en felaktig hänvisning i rekommendation 11.4, 

vilket naturligtvis är olämpligt.  

Utöver 6 kap. 6 § KRL ges, som nämnts ovan, en hänvisning till 6 

kap. 8 § KRL. Hänvisningen är i sig korrekt, men i och med att det 

endast hänvisas till dessa två bestämmelser är hänvisningarna till 

KRL, enligt min mening, ofullständiga. Dels borde, i enlighet med 

ovan, det inte hänvisas till 6 kap. 6 § KRL, dels borde RKR hänvisa till 

6 kap. 1, 3–5 §§ utöver 6 kap. 8 § KRL. 

                                                

 
1104

 Avsnitt 9.6. 
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Rekommendation 19 som behandlar nedskrivningar innehåller 

även den, enligt min uppfattning, vissa brister. I rekommendationen 

uttalas att värdering av anläggningstillgångar regleras i 6 kap. 5, 6 

samt 12 §§ KRL. Hela 6 kap. i KRL behandlar i princip värderingen 

(av olika typer) av anläggningstillgångar. Ett förtydligande om att 

hänvisningen endast gäller till bestämmelser i KRL som specifikt be-

handlar nedskrivningar är enligt min mening lämpligt, även om det 

möjligen ses som en självklarhet i sammanhanget. 

En mer påtaglig brist i rekommendation 19 är hänvisningen till 

andra rekommendationer. I nästa stycke vid samma rubrik i rekom-

mendationen hänvisas nämligen till rekommendationen som behand-

lar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. Rekommendat-

ionen som det hänvisas till är version 11.2, men i dag gäller alltså vers-

ion 11.4. Eftersom det kan föreligga skillnader mellan versionerna – 

det explicita kravet på kommunerna att använda sig av s.k. kompo-

nentavskrivningar infördes t.ex. som visats vid revideringen till vers-

ion 11.41105 – borde enligt min mening samstämmigheten mellan de 

olika rekommendationerna stärkas i detta avseende. 

 

9.10 Sammanfattande utvärdering 

Regleringen av redovisningen av materiella anläggningstillgångar för 

den kommunala sektorn överensstämmer i stor utsträckningen med 

regleringen för den privata sektorn. Att så skulle vara fallet var även 

en uttrycklig ambition vid införandet av KRL. Utvecklingen som se-

dermera har skett inom den privata sektorn har dock lett till vissa ny-

ansskillnader mellan RKR:s kompletterande normgivning och KRL. 

Sådana skillnader har uppstått eftersom KRL inte har förändrats när 

ändringar har skett i t.ex. ÅRL, samtidigt som RKR följt och ändrat 

bl.a. vissa termer beaktat den utveckling som skett utöver regleringen 

i KRL. RKR:s användning av termen nyttjandeperiod i stället för eko-

nomisk livslängd är ett tydligt exempel på detta. 

Några direkta materiella skillnader mellan KRL och RKR:s kom-

pletterande normgivning har dock inte uppkommit p.g.a. detta, även 

om RKR enligt min uppfattning noggrant bör värdera när det utveck-

                                                

 
1105

 Se avsnitt 9.5. 
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lar den kompletterande normgivningen vad gäller terminologi och 

begreppsbildning i enlighet med sitt uppdrag. Om RKR utvecklar den 

kompletterande normgivningen på ett sätt som avviker från KRL upp-

står en risk för begreppsförvirring, något som är olämpligt och även 

synes strida mot RKR:s uppdrag. 
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10 Redovisning av bidrag till infra-

strukturella investeringar 

10.1 Inledning 

Enligt den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 § KL är 

huvudprincipen att kommunerna saknar kompetens att bedriva verk-

samhet som enligt särskilda bestämmelser ska handhas av någon an-

nan.1106 Kommunerna har dock sedan länge, dels genom praxis, dels 

genom särskild lagstiftning möjlighet att lämna olika former av bidrag 

till annans verksamhet.1107 Bidrag till olika typer av infrastrukturpro-

jekt som staten ansvarar för har exempelvis ansetts kompetensenligt. 

Redovisningen av specifikt bidrag till infrastrukturella investering-

ar är en fråga som har fått en särskild lösning inom ramen för den 

kommunala redovisningsregleringen. De bidrag till infrastruktur som 

i huvudsak är föremål för särskild reglering är bidrag som avser såd-

ana s.k. publika eller allmännyttiga tillgångar som det i princip saknas 

en fungerande marknad för, vad gäller t.ex. förvärv och avyttrande av 

tillgångarna i fråga.1108 Till infrastrukturen hör i denna mening t.ex. 

det allmänna vägnätet och järnvägar som staten äger. 

Frågan om redovisningen av bidrag till infrastrukturella investe-

ringar har en konkret koppling till den kommunalrättsliga regleringen 

i övrigt, eftersom regleringen i KRL hänvisar till bestämmelser som 

berör den kommunala kompetensen. Redovisningen av bidragen hör 

samman med kommunernas möjligheter att överhuvudtaget besluta 

om sådana bidrag. De redovisningsrättsliga övervägandena är också 

kopplade till bestämmelserna i KL om balanskravet. 

De rättsliga förutsättningarna för att kommunerna ska kunna be-

sluta om bidrag till infrastrukturella investeringar ska dock inte un-

dersökas särskilt, utan behandlas endast i syfte att förstå redovis-

ningsregleringen som aktualiseras när beslut om sådana bidrag redan 

har tagits.1109 Vad som också ska poängteras inledningsvis är att det 

som i detta kapitel ska undersökas är redovisningsregleringen av 
                                                

 
1106

 Se avsnitt 2.3.2. 
1107

 Se t.ex. RÅ 1971 ref. 31, RÅ 1999 ref. 67 och 2 kap. KBefL. 
1108

 Jfr avsnitt 9.3. 
1109

 Jfr avsnitt 2.3.2. 
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kommunernas bidrag till infrastrukturella investeringar. Sådan kom-

munal medfinansiering till i huvudsak statliga projekt kan jämföras 

med det omvända förhållandet, när staten medfinansierar lokala och 

regionala projekt.1110 Ett sådant inflöde av resurser till lokala eller reg-

ionala aktörer kommer inte behandlas närmare i detta kapitel. 

I KRL har det införts en särskild bestämmelse om bidrag till infra-

struktur i 5 kap. 7 §. I 5 kap. 7 § KRL regleras redovisningen av vissa 

infrastrukturella investeringar. Den avgränsning som aktualiseras i 

bestämmelsen sker genom en hänvisning till KBefL där ett antal olika 

investeringsområden, eller typer av investeringar, identifieras. Hur 

bidrag till andra typer av infrastrukturella investeringar ska redovisas 

framgår således inte av KRL. De övriga områden där bidrag till infra-

strukturella investeringar kan aktualiseras är i stället behandlade i 

den kompletterande normgivningen genom RKR:s rekommendation 

6.2. Rekommendationens innehåll har blivit föremål för omarbetning, 

vilket har genomförts p.g.a. införandet av 5 kap. 7 § KRL.  

En del av regleringen i 5 kap. 7 § KRL har beskrivits som ett redo-

visningsteoretiskt undantag för de investeringar som omfattas av lag-

regleringen.1111 I detta kapitel behandlas hur undantaget är utformat, 

vilka motiv som anfördes för undantaget i fråga samt hur RKR i den 

kompletterande normgivningen har förhållit sig till lagregleringen.  

 

10.2 Bakgrund 

Redovisningen av bidrag till infrastrukturella investeringar uppmärk-

sammades inte särskilt vid införandet av KRL. Det var i stället RKR 

som i sin rekommendation 6 år 1999, alltså strax efter KRL:s ikraft-

trädande, först behandlade denna redovisningsfråga. Rekommendat-

ion 6 reviderades sedermera och version 6.1 utkom i november 2006. 

Revideringen genomfördes i syfte att underlätta förståelsen och till-

lämpningen av rekommendationen.1112 Revideringen innebar inte nå-

gon materiell förändring.  

                                                

 
1110

 Se bl.a. förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektiv-

trafikanläggningar m.m. och SOU 2011:49. 
1111

 Jfr Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 85. 
1112

 RKR Rekommendation 6.1 s. 3. 
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I rekommendation 6.1 gjordes ingen skillnad på vilken typ av inve-

stering det var fråga om utan alla typer av bidrag redovisades på 

samma sätt, nämligen enligt vad RKR ansåg vara bokföringsmässiga 

grunder. Bokföringsmässiga grunder innebar, enligt RKR, att ett bi-

drag kostnadsfördes i resultaträkningen. Kostnadsföringen skulle ske 

direkt när den ekonomiska händelsen ägde rum, eftersom framför allt 

kontrollkriteriet inte var uppfyllt för att aktivera dessa bidrag som en 

tillgång i balansräkningen.1113 Eftersom ingen lagreglering som berör-

de frågan fanns vid denna tidpunkt ansågs RKR:s rekommendation ge 

uttryck för god redovisningssed.1114 

I och med att ett bidrag till infrastrukturella investeringar kunde 

uppgå till betydande belopp, innebar god redovisningssed tillsam-

mans med balanskravet i KL att den kostnadspost som ett sådant bi-

drag skulle innebära i budgeten kunde vara svår att hantera för en 

kommun.1115 Följden av RKR:s tolkning av god redovisningssed kom i 

och med detta att ge upphov till vissa kreativa lösningar från kommu-

nernas sida. Det förekom t.ex. att det avsedda bidraget i stället an-

vändes för att köpa en del av den aktuella tillgången av staten. Genom 

köpet omvandlades bidraget till att i stället avse anskaffandet av en 

tillgång, som sedermera kunde tas upp i balansräkningen och skrivas 

av under en längre period.1116    

Den 1 mars 2009 trädde KBefL i kraft.1117 Genom 2 kap. 1 § KBefL 

regleras att kommuner och landsting har möjlighet att bidra till finan-

siering av vissa statliga infrastrukturprojekt.1118 I förarbetena refere-

ras ofta till s.k. kommunal medfinansiering av olika infrastrukturpro-

jekt där staten är egentlig huvudman och ansvarig. 1119 Förtydligandet 

av de kommunala befogenheterna bestod i att rätten att ge bidrag till 

statligt järnvägs- och vägbyggande explicit kom till uttryck i lagtexten. 

Möjligheten att kompetensenligt ge bidrag till statliga vägbyggen hade 

sedan tidigare varit möjligt enligt ett särskilt stadgande i 9 § väglagen 

                                                

 
1113

 RKR Rekommendation 6.1 s. 2. Jfr avsnitt 8.2.2 och 8.2.4. 
1114

 Jfr prop. 2008/09:228 s. 8. 
1115

 Jfr avsnitt 2.2.6 och 2.3.4. 
1116

 Cars, Malmsten & Witzell (2011) s. 85. Jfr SOU 2009:21 s. 33. 
1117

 Avsnitt 2.3.2. 
1118

 Se SOU 2007:72, Ds 2008:11 och prop. 2008/09:21. 
1119

 Se t.ex. Ds 2008:11, SOU 2009:21 och prop. 2008/09:228. 
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(1971:948), VägL. Bestämmelsen utmönstrades ur VägL vid införan-

det av KBefL. Vad gäller bidrag till byggande av statlig järnväg hade 

dock rättsläget tidigare varit oklart.1120  

Utvidgningen innebar även att det i lagstiftningen ges möjlighet för 

kommunerna, enligt 1 kap. 2 § 2 st. KBefL, att göra avsteg från lokali-

seringsprincipen i 2 kap. 1 § KL.1121 Avsteg från lokaliseringsprincipen 

kräver dock enligt 1 kap. 2 § 2 st. KBefL att särskilda skäl föreligger. I 

rekvisitet särskilda skäl innefattas inledningsvis, enligt förarbetena, 

en begränsning i att ett bidrag inte får avse ett projekt i en helt annan 

del av landet. Med särskilda skäl avses därutöver att projektet som 

bidraget avser ska ha regional nytta som går utöver den enskilda 

kommunen. Det ska även leda till markant förbättrade kommunikat-

ionsmöjligheter, vilket i sin tur kan underlätta t.ex. arbetspendling 

och att större arbetsmarknadsregioner skapas.1122  

Under lagstiftningsarbetet uppstod frågetecken kring de redovis-

ningsrättsliga aspekter som kunde uppkomma vid investeringar av 

detta slag. Ett bidrag kunde röra relativt stora belopp från kommu-

nernas sida kopplat till enskilda projekt.1123 Frågan aktualiserades ef-

ter att RKR hade skickat en skrivelse till regeringen. Skrivelsen berör-

de den avsiktsförklaring som hade lämnats av ett antal kommuner 

och landsting att delfinansiera den s.k. Citybanan i Stockholm.1124 

RKR ville genom skrivelsen uppmärksamma regeringen på de redo-

visningsbedömningar som avsiktsförklaringen gav upphov till.1125 

Slutsatsen från RKR:s sida var att det inte inom ramen för dåvarande 

lagstiftning och redovisningspraxis var möjligt att redovisa ett bidrag 

till statlig infrastruktur på annat sätt än som en kostnad i resultaträk-

ningen och att kostnaden skulle redovisas i sin helhet i samband med 

att den ekonomiska händelsen ägde rum, alltså i samband med avta-

                                                

 
1120

 Prop. 2008/09:21 s. 35 f. Jfr SOU 2007:72 s. 150 ff. och Ds 2008:11 s. 14 f. 
1121

 Jfr avsnitt 2.3.2. 
1122

 Prop. 2008/09:21 s. 93 och prop. 2012/13:153 s. 18 f. Jfr Kammarrätten i Göteborgs 

dom den 4 oktober 2010 i mål nr 2296-10. 
1123

 Ds 2008:11 s. 31 ff.  
1124

 Flera landsting och kommuners beslut att medfinansiera Citybanan har prövats i dom-

stol och ansetts kompetensenliga, se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 4 oktober 

2010 i mål nr 2296-10 och Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 24 februari 2011 i mål nr 

2421-10. 
1125

 Ds 2008:11 s. 32. 
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lets fastställande.1126 RKR:s bedömning byggde i huvudsak på re-

kommendation 6.1. I promemorian accepterades RKR:s bedömning 

och det konstaterades att ”en förändring av redovisningsprinciperna 

för bidrag till infrastrukturella investeringar [skulle] innebära föränd-

ringar av grundläggande redovisningsprinciper, vilket kräver lagänd-

ringar.”1127 

En utredning tillsattes som skulle utreda hur kommunernas bidrag 

till statlig infrastruktur på lämpligast sätt skulle lösas i redovisning-

en.1128 Utredningens slutsatser grundades i uppfattningen att medfi-

nansiering ur ett redovisningsperspektiv kan betraktas ”som en allde-

les speciell företeelse i den kommunala ekonomin.”1129 Vidare menade 

utredningen att redovisningens konsekvenser hade ifrågasatts av före-

trädare för kommunsektorn som i övrigt skulle kunna tänkas vara vil-

liga att bidra till finansieringen av olika projekt. Det påtalades t.ex. att 

kommuner, som i sig var villiga att bidra till infrastrukturinvestering-

ar, hade uppmärksammat att den nuvarande redovisningsregleringen 

innebar svårigheter att besluta om sådana bidrag och samtidigt nå 

upp till balanskravet.1130 Dåvarande tolkning av god redovisningssed 

skulle därmed kunna betraktas som ett hinder för en önskvärd sam-

hällsutveckling.1131 I utredningen sammanfattades förändringsbenä-

genheten på följande sätt: 

 

”Sammanfattningsvis konstaterar jag att de nuvarande regler som styr hur med-

finansiering ska redovisas inte är ändamålsenliga. Regelverket är dåligt anpass-

sat för den specifika företeelse som medfinansiering utgör, och resultateffekter-

na medför problem såväl beträffande kommunallagens balanskrav som när det 

gäller den bild som redovisningen ger av innebörden av medfinansieringen. Det 

är uppenbart att dessa effekter kan verka hindrande, eller i vart fall hämmande, 

för viljan att finansiellt medverka i infrastruktursatsningar, oavsett de möjlig-

                                                

 
1126

 Se RKR Skrivelse (2007) och Ds 2008:11 s. 32 f. 
1127

 Ds 2008:11 s. 34. 
1128

 Prop. 2008/09:21 s. 40 ff. och SOU 2009:21. 
1129

 SOU 2009:21 s. 51. 
1130

 Att även staten såg en sådan lösning som fördelaktig för att möjliggöra finansieringen 

av infrastrukturinvesteringar är en annan, dock intressant, fråga i sammanhanget. Jfr även 

Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 85, som anför att den redovisningslösning som 

infördes ”givetvis [handlade] om att effektuera ett bestämt önskemål eller en ’politisk be-

ställning’”. 
1131

 SOU 2009:21 s. 44. 
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heter det i övrigt innebär med lokalt och regionalt inflytande på utformningen 

av infrastrukturen. Enligt min mening är det därför angeläget att anpassa reg-

lerna så att dessa hinder inte längre finns.”1132  

 

I utredningen föreslogs sedermera en redovisningslösning som inne-

bar att bidrag som ges till sådana statliga infrastrukturprojekt som 

omfattas av 2 kap. 1 § KBefL skulle redovisas som en tillgång i balans-

räkningen. En särskilt post under huvudposten anläggningstillgångar 

skulle benämnas medfinansiering till statlig infrastruktur.1133 En an-

ledning till redovisningslösningen var hänsynen till den kommunala 

särarten. I utredningen framhölls att de principer som gällde för pri-

vat sektor var dåligt anpassade för att tillämpas vid redovisningen av 

bidrag till statlig infrastruktur. I enlighet med detta ansågs det moti-

verat med ett avsteg från grundläggande redovisningsprinciper rö-

rande exempelvis att en tillgång måste kontrolleras av redovisnings-

enheten för att kunna tas upp i balansräkningen. Kontrollkriteriet 

kunde enligt utredningen gällande just denna fråga ”tonas ned”.1134 

Utredningens förslag innebar att bidraget skulle upplösas under den 

bedömda nyttjandeperioden.1135  

RKR inkom med ett remissvar med anledning av utredningens 

slutsatser och förslag. RKR var kritisk till förslaget och avstyrkte det i 

sin helhet. I sitt svar menade RKR att inga argument som hade fram-

förts i utredningen ändrade de tidigare ställningstaganden som orga-

net hade gett uttryck för i sin skrivelse till regeringen. Vidare menade 

RKR att förslaget i grunden skulle ändra förutsättningarna och ut-

gångspunkterna för den kommunala redovisningen, eftersom kon-

trollkriteriet skulle frångås genom införandet av möjligheten att ta 

upp vissa typer av bidrag till infrastruktur i balansräkningen.1136  

Under den fortsatta beredningen modifierades förslaget något. Hu-

vudinnehållet var dock detsamma, att möjliggöra avsteg från etable-

rad redovisningspraxis rörande bidrag till annans verksamhet.1137 

                                                

 
1132

 SOU 2009:21 s. 46. 
1133

 SOU 2009:21 s. 13 f. och 55. 
1134

 SOU 2009:21 s. 48 ff. (citat s. 50). 
1135

 SOU 2009:21 s. 15 och 51. Utredningen ville som synes införa begreppet nyttjandepe-

riod i KRL, jfr avsnitt 9.5. 
1136

 RKR Remissvar (2009). 
1137

 Jfr Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 85. 
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Förslaget i utredningen om att upplösningen av dessa bidrag skulle 

ske under den bedömda nyttjandeperioden ändrades först i proposit-

ionen till en upplösningstid på högst 15 år, för att sedan i utskottsbe-

tänkandet förlängas till en upplösningstid med årliga enhetliga belopp 

under maximalt 25 år.1138  

I det slutgiltiga lagförslaget från finansutskottet öppnades dock 

också möjligheten att kostnadsföra bidraget direkt i resultaträkning-

en. Utskottet poängterade att möjligheten till att kostnadsföra belop-

pet direkt var att betrakta som ett alternativ till att ta upp bidraget i 

balansräkningen. En kommun kunde således enligt utskottet inte 

ändra ett beslut att ta upp ett bidrag eller den valda upplösningstiden. 

Inte heller var avsikten enligt utskottet att skapa en möjlighet för en 

kommun att vid ett senare skede välja att direkt kostnadsföra den 

återstående delen av ett belopp som redovisats i balansräkningen. Bi-

drag till statlig infrastruktur skulle alltså enligt utskottet inte få an-

vändas som en resultatreglerande post.1139 En ny underpost infördes 

även under balansräkningens huvudpost tillgångar; Bidrag till stat-

lig infrastruktur. Bestämmelserna infördes i 5 kap. 2 och 7 §§ KRL.  

Förändringen trädde i kraft 1 januari 2010 men bestämmelsen fick 

tillämpas i fråga om bidrag som beslutades efter den 28 februari 

2009.1140 I och med införandet av 5 kap. 7 § KRL reviderade RKR re-

kommendation 6.1 och publicerade i december 2009 version 6.2 av 

rekommendationen. Kopplat till den avslutande normerande delen i 

nuvarande version 6.2 lämnas uppgift om att rekommendation 6.2 

ersätter rekommendation 6.1 och att omarbetningarna genomfördes 

beaktat de ikraftträdandedatum som gällde för förändringarna dels i 5 

kap. 7 § KRL, dels i 2 kap. 1 § KBefL. 

Den 1 december 2013 utvidgades den kommunala kompetensen yt-

terligare gällande dessa typer av bidrag till infrastruktur.1141 Numera 

ingår även anläggande av statlig farled som en del av bestämmelsen 

i 2 kap. 1 § KBefL.  

En ytterligare förändring har därefter skett. I dag är rubriken till 

regeln i 5 kap. 7 § KRL ändrad till Bidrag till infrastruktur. Det-

                                                

 
1138

 Se prop. 2008/09:228 s. 13 f. och bet. 2009/10:FiU15 s. 10 f. 
1139

 Bet. 2009/10:FiU15 s. 10. 
1140

 SFS 2009:1319. 
1141

 Prop. 2012/13:153, bet. 2013/14:KU2 och rskr. 2013/14:21.  
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samma gäller i uppställningen för balansräkningen enligt 5 kap. 2 § 

KRL.1142 Termen statlig är således utmönstrad. Förändringen är en 

följd av nya regler i KBefL. Genom ett tillägg i 2 kap. 2 § 2 st. KBefL 

har kommunerna numera möjlighet att medfinansiera viss typ av 

forskningsinfrastruktur.1143 De bidrag som omfattas av bestämmelsen 

är sådana som lämnas till inrättande och drift av forskningsinfra-

struktur vid s.k. Eric-konsortium i enlighet med EU-rättsliga be-

stämmelser.1144 Vissa av dessa bidrag omfattas även av den särskilda 

redovisningslösningen i 5 kap. 7 § KRL. Det projekt som kommunerna 

bidrar till och som samtidigt omfattas av 5 kap. 7 § KRL måste således 

numera inte nödvändigtvis ha staten som huvudman, utan kan t.ex. 

vara kopplat till EU-samarbetet. Det kan noteras att dessa bidrag inte 

omnämns 1 kap. 2 § KBefL vilket torde innebära att sådana bidrag 

endast får ges om de är i överensstämmelse med lokaliseringsprinci-

pen i 2 kap. 1 § KL. 

 

10.3 Normernas tillämpningsområde 

Tillämpningsområdet för 5 kap. 7 § KRL framgår av bestämmelsens 

första stycke. I stycket hänvisas till, som nämnts i föregående avsnitt, 

2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § 2 st. KBefL. Lagstiftningen omfattar alltså i 

dagsläget inte alla olika områden där bidrag till infrastrukturella inve-

steringar kan aktualiseras utan tar i stället sikte på vissa särskilda om-

råden. Vid införandet av KBefL och därefter 5 kap. 7 § KRL uttalade 

regeringen att det endast var fråga om att möjliggöra en redovisnings-

lösning för de uttryckligt angivna bidragen i bestämmelserna i KBefL. 

Vid införandet av 2 kap. 1 § KBefL och 5 kap. 7 § KRL omfattade där-

med regleringen bidrag till byggandet av väg- och tåginfrastruktur 

som staten ansvar för.1145  

Numera är, som visats, även bidrag till anläggande av allmän farled 

som staten ansvarar för reglerat i 2 kap. 1 § KBefL. Följaktligen inne-

                                                

 
1142

 Jfr avsnitt 3.5. 
1143

 Se Ds 2013:54, prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40 och rskr. 2013/14:311. 
1144

 Se rådets förordning EG nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga 

ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur samt bl.a. 2 kap. 7 § 3 st. ÅRL 

och 6 kap. 1 § 1 st. p. 3 b BFL. Se även vidare Reichel (2013) s. 85 ff. 
1145

 Prop. 2008/09:228 s. 11. 
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bär detta att bidrag till statlig sjöfartsinfrastruktur numera även om-

fattas av den särskilda redovisningsbestämmelse som återfinns i 5 

kap. 7 § KRL, eftersom hänvisning sker till 2 kap. 1 § KBefL i sin hel-

het.1146 

Hänvisningen i 5 kap. 7 § KRL till 2 kap. 2 § 2 st. KBefL, behandlar 

bidrag till ovan nämnda Eric-konsortier.1147 Det är dock endast bidrag 

till inrättande av ett sådant konsortium som omfattas av 5 kap. 7 § 

KRL. Eventuella löpande bidrag till driften av ett sådant konsortium 

omfattas inte av 5 kap. 7 § KRL. Att 5 kap. 7 § KRL endast omfattar 

bidrag till inrättandet av Eric-konsortier innebär en inskränkning i 

förhållande till den befogenhet att lämna bidrag som kommer till ut-

tryck i 2 kap. 2 § 2 st. KBefL.1148 Möjligheten att lämna bidrag omfat-

tar enligt den senare bestämmelsen även bidrag till driften av en så-

dan anläggning. Bidrag till driften av en sådan anläggning kan där-

med inte tas upp i balansräkningen med hänvisning till 5 kap. 7 § 

KRL. I förarbetena poängteras också att det inte är fråga om att möj-

liggöra redovisning i balansräkningen av sådana bidrag till utbildning 

och forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor eller 

av en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa ex-

amina enligt 2 kap. 2 § 1 st. KBefL.1149 

Motiven till den senaste utvidgningen av bestämmelsens tillämp-

ningsområde är intressanta i sammanhanget och värda att utvärdera. 

Två motsatta synpunkter från remissinstanserna lyftes fram i propo-

sitionen.1150 Å ena sidan anförde ESV och Stockholms läns landsting 

att införandet av den särskilda redovisningslösningen för just dessa 

bidrag skulle innebära att kommuner skulle avvika från andra likar-

tade redovisningsskyldiga och att redovisningen därmed skulle bli 

                                                

 
1146

 Se prop. 2012/13:153 s. 19 ff. 
1147

 Avsnitt 10.2. 
1148

 Jfr prop. 2013/14:136 s. 23 f. 
1149

 Prop. 2013/14:136 s. 23. I en kommentar till KRL har tyvärr felaktigt 2 kap. 2 § 1 st. 

KBefL beskrivits vara den bestämmelse som omfattas av det nya tillägget i 5 kap. 7 § KRL, 

se Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 84. Med enskilda utbildningsanordnare med 

tillstånd att utfärda vissa examina avses sådana utbildningsanordnare som har fått tillstånd 

enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, se prop. 2008/09:21 s. 47 f. 

och prop. 2013/14:136 s. 12. Exempel på sådana utbildningsanordnare är Stiftelsen Högs-

kolan i Jönköping, Chalmers Tekniska Högskola AB och Handelshögskolan i Stockholm. 
1150

 Se för det följande, prop. 2013/14:136 s. 23. 
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svårare att förstå. Å andra sidan efterlyste Vetenskapsrådet och Lunds 

universitet att förslaget skulle vara än mer långtgående och även inne-

fatta bidrag till inhemsk, statligt ägd, forskningsinfrastruktur. Rege-

ringen anförde sedermera att förslaget borde vara restriktivt utformat 

för att inte de farhågor som ESV och Stockholms läns landsting pe-

kade på skulle besannas. Således skulle endast bidrag till Eric-

konsortier enligt 2 kap. 2 § 2 st. KRL kunna redovisas i enlighet med 5 

kap. 7 § KRL. 

Det är intressant att se hur regeringen å ena sidan vill slå vakt om 

att den kommunala redovisningen inte innefattar en allt för omfat-

tande särreglering så att det blir svårt att jämföra med andra sektorer, 

samtidigt som regeringen å andra sidan fortsätter att utvidga tillämp-

ningsområdet för 5 kap. 7 § KRL till nya typer av infrastrukturinveste-

ringar. Det finns, enligt min uppfattning, en risk att regleringen inne-

håller svårmotiverade skillnader ur ett redovisningsperspektiv mellan 

bidrag till olika typer av investeringar.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att redovisningslösningen i 5 

kap. 7 § i dag är kopplad till vissa specifika bidrag. Vid en läsning av 2 

kap. 1 § och 2 kap. 2 § 2 st. KBefL går det att identifiera fyra olika om-

råden till vilka bidrag får lämnas – som samtidigt omfattas av 5 kap. 7 

§ KRL – nämligen: 

 

 byggande av väg som staten ansvarar för, 

 byggande av järnväg som staten ansvarar för, 

 anläggande av statlig farled som staten ansvarar för, samt 

 inrättande av forskningsinfrastruktur vid s.k. Eric-konsortium. 

 

En fråga som också berör tillämpningsområdet av 5 kap. 7 § KRL är 

vad som ska betraktas som ett bidrag. I 5 kap. 7 § 1 st. KRL hänvisas 

till ”sådana bidrag” som avses i 2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § 2 st. KBefL. 

Rekvisitet bidrag definieras således inte i KRL eller i förarbetena till 

bestämmelsen. Bestämmelsen i KRL synes, genom hänvisningen till 

KBefL, inte endast omfatta sådana bidrag som ingår i begreppets 

normala betydelseområde. 

En annan form av ”bidrag” för finansierandet av infrastrukturpro-

jekt är s.k. förskottering. Förskottering innebär att en kommun i 
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praktiken ger ett räntefritt lån till huvudmannen för genomförandet 

av ett visst projekt.1151 Kommunen kan i sin tur ha tagit ett lån för att 

finansiera beslutet om förskottering och den räntekostnad som upp-

står belastar i och med detta kommunens resultat. Begreppet medfi-

nansiering ges exempelvis ibland en betydelse som innefattar både 

bidrag och förskottering.1152 Det förekommer även i förarbetena att 

förskottering diskuteras under en rubrik som benämner det som 

kommunala bidrag.1153 Att dessa frågor inte hålls isär bekräftas också i 

praxis, framför allt i anslutning till prövningen av frågan huruvida en 

kommun har agerat inom ramen för den kommunala kompetensen. I 

mål som berört tillämpningen av tidigare 9 § VägL – som sedermera 

kom att upphöra vid införandet av 2 kap. 1 § KBefL – har förskotte-

ring ansetts som ett sådant bidrag som beskrivs i bestämmelsen.1154 

Anledningen till att det betraktas som ett bidrag och inte just som ett 

lån torde vara att det i normalfallet inte är knutet någon fastställd 

återbetalningsskyldighet av "lånet" utan det betalas tillbaka när medel 

finns tillgängliga hos den myndighet som har tagit emot förskotte-

ringen.1155  

Även andra kommunala initiativ av ekonomisk art har betraktats 

som bidrag till statens verksamhet. I RÅ 1986 not. 83 prövades frågan 

huruvida fullmäktige hade överskridit sin befogenhet genom att be-

vilja anslag till projekteringen av ombyggnad av en allmän väg, vilket 

klaganden ansåg var en statlig angelägenhet. Projekteringen skulle i 

detta fall genomföras av kommunen. HFD kom fram till att beslutet 

inte nödvändigtvis omfattade åtgärder som var exklusivt statliga, utan 

fastslog att kommunen fick anses vara ”oförhindrad att lämna bidrag 

genom att ombesörja projekteringen för en ombyggnad”.1156 1986 års 

mål visar att det inte alltid är helt klart vad som ska avses som ett bi-

drag när kommunerna engagerar sig i projekt som har staten som hu-

vudman. 

                                                

 
1151

 Se t.ex. SOU 2007:72 s. 150 ff. och RiR 2011:28 s. 49 ff. 
1152

 Se t.ex. RiR 2011:28 s. 22. 
1153

 Se t.ex. Ds 2008:11 s. 17 f. och SOU 2007:72 s. 153 ff. 
1154

 Se t.ex. Länsrätten i Dalarnas läns dom den 12 april 2006 i mål 520-06 och Länsrätten 

i Blekinge läns dom den 10 juni 2005 i mål nr 1271-04. Jfr prop. 2008/09:21 s. 39 och SOU 

2007:72 s. 152. 
1155

 RiR 2011:28 s. 51 och SOU 2007:72 s. 162 ff. 
1156

 RÅ 1986 not. 83. 
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Det är således möjligt att tänka sig flera olika former av ”bidrag” till 

infrastruktur. Hur dessa ska bedömas i förhållande till 5 kap. 7 § KRL 

synes inte helt klart. Exempelvis kan förskottering, beroende på hur 

finansieringen ser ut, även redovisas på sätt som faller utanför till-

lämpningsområdet för 5 kap. 7 § KRL. Om kommunen t.ex. tar upp 

lån för att finansiera ett beslut om förskottering kommer lånet att re-

dovisas som en skuld och förskotteringen torde kunna redovisas som 

en långfristig fordran och inte som ett bidrag till infrastruktur i ba-

lansräkningen. Finansieringslösningen kommer därmed inte att be-

lasta resultaträkningen i vidare mån än de räntekostnader som upp-

står med anledning av det lån kommunen tagit.1157 Någon sådan upp-

lösning av bidrag till infrastruktur som är ett alternativ enligt 5 kap. 

7 § KRL kommer därmed inte aktualiseras. Om de medel som är 

tänkta att förskotteras för genomförandet av ett infrastrukturprojekt 

tas från kommunens egna medel torde dessa däremot kunna redovi-

sas som ett bidrag till infrastruktur i balansräkningen och upplösas 

under den period kommunen väljer, dock max 25 år enligt 5 kap. 7 § 

KRL. 

Enligt ordalydelsen i 2 kap. 1 § KBefL omfattar bestämmelsen byg-

gande och anläggande av statlig infrastruktur. Frågan är om även en 

ombyggnad av en allmän väg, som var föremålet för HFD:s prövning 

i 1986 års mål, omfattas av nuvarande bestämmelse i KBefL och där-

med även regleringen i 5 kap. 7 § KRL.1158 I 2 kap. 1 § 2 st. KBefL hän-

visas vidare till VägL och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 

JvägL, för definitioner av vad som avses med byggande av väg- re-

spektive järnväg. I 10 § VägL fastslås att med byggande av väg avses 

dels anläggande av ny väg, dels ombyggnad av en befintlig väg. Svaret 

på ovan ställda fråga är således jakande. Av 2 § JvägL framgår att 

motsvarande definition gäller för byggande av järnväg. Definitionen 

av anläggande av farled framgår direkt av 2 kap. 1 § 2 st. KBefL. An-

läggande av farled definieras dels som anläggande av en ny farled, 

dels att göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar av den ursprung-

liga anläggningen.1159 

                                                

 
1157

 Jfr Härryda kommuns beskrivning av hur ett beslut om förskottering finansierats av 

kommunen, Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 21 maj 2010 i mål nr 4032-10. 
1158

 Jfr prop. 2008/09:21 s. 35 f., prop. 2012/13:153 s. 21 och prop. 2013/14:136 s. 24. 
1159

 Jfr prop. 2012/13:153 s. 25. 
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Tillämpningsområdet för 5 kap. 7 § KRL ska relateras till tillämp-

ningsområdet för den kompletterande normgivningen. Vid tillämp-

ningen av rekommendation 6.2 ska enligt RKR ett bidrag till infra-

strukturell investering förstås som ”att kommunen eller landstinget 

lämnar bidrag till finansieringen av investeringar i infrastruktur som 

görs av någon annan än kommunen eller landstinget. Den uppkomna 

tillgången ägs och förvaltas av den som gör investeringen.”1160 Definit-

ionen innefattar således bidrag till alla former av infrastrukturella in-

vesteringar, och säger heller inget om vem som är mottagare av bi-

draget. En begränsning föreligger dock genom att rekommendationen 

är avgränsad till att behandla redovisningen av bidrag till infrastruk-

turella investeringar, vilket framgår redan av rekommendationens 

rubrik. Vad som menas med en infrastrukturell investering framgår 

dock inte av rekommendationen.  

Därutöver ställs det även upp ytterligare en begränsning i rekom-

mendationen genom att den redovisningslösning som förordas inte 

gäller för sådana bidrag som har beslutats med stöd av KBefL.1161 Av-

gränsningen av tillämpningsområdet för rekommendationen är, som 

tidigare visats, en direkt följd av införandet av 5 kap. 7 § KRL och de 

hänvisningar som där görs till bestämmelserna i KBefL. I rekommen-

dationen hänvisas till KBefL i sin helhet, vilket således skiljer sig från 

de specifika hänvisningar till enskilda bestämmelser i KBefL som sker 

i 5 kap. 7 § KRL. Avgränsningen är vidare i rekommendationen än i 5 

kap. 7 § KRL. 

Följden av hänvisningen som RKR gjort är att det finns en möjlig-

het att vissa bidrag till infrastruktur varken omfattas av bestämmel-

sen i KRL, eller rekommendation 6.2. Den beskrivna situationen 

skulle uppstå om det är möjligt att identifiera ett bidrag till infrastruk-

tur i KBefL som inte omfattas av hänvisningen i 5 kap 7 § KRL. Såd-

ana bidrag till infrastruktur skulle omfattas av ordalydelsen i RKR:s 

rekommendation och därmed hamna utanför tillämpningsområdet 

för både bestämmelsen i KRL och rekommendation 6.2. Exemplen på 

sådana bidrag synes dock i praktiken vara ytterst få. I dagsläget torde 

två typer av bidrag som behandlas i KBefL kunna passa in. Det första 

                                                

 
1160

 RKR Rekommendation nr. 6.2 s. 2. 
1161

 RKR Rekommendation nr. 6.2 s. 2. 
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tänkbara bidraget är sådana bidrag som ges till utbildningssektorn 

med stöd av 2 kap. 2 § 1 st. KBefL. Ett sådant bidrag skulle kunna be-

traktas som ett bidrag till forskningsinfrastruktur och därmed även 

anses som ett sådant bidrag till infrastruktur enligt KBefL, som inte 

omfattas av rekommendation 6.2. Eftersom det i förarbetena samti-

digt uttryckligen anförts att sådana bidrag inte omfattas av tillämp-

ningsområdet för 5 kap. 7 § KRL, skulle sådana bidrag därmed inte 

omfattas av ordalydelsen i varken lagstiftningen eller den komplette-

rande normgivningen.  

Det andra tänkbara bidraget är sådana bidrag som rör medfinan-

siering av projekt inom ramen för EU:s strukturfonder och program 

enligt 2 kap. 3 § KBefL.1162 Sådan medfinansiering kan ske genom 

rena bidrag och skulle kunna tänkas även omfatta vad som skulle be-

nämnas som infrastrukturprojekt. Även dessa typer av bidrag skulle 

därmed sakna anknytning till ordalydelsen i KRL och den komplette-

rande normgivningen. 

Sammanfattningsvis kan således, enligt min uppfattning, vissa 

oklarheter uppstå vad gäller frågan om vad som är god redovisnings-

sed vid redovisningen av vissa bidrag till infrastruktur. En fråga som 

kan diskuteras är huruvida kommuner som beslutar om sådana bi-

drag som lyfts fram ovan analogiskt kan tillämpa 5 kap. 7 § KRL och 

besluta att ta upp dessa i balansräkningen? Eftersom det i förarbeten 

är relativt tydligt att det endast är de bidrag som uttryckligen om-

nämns i 5 kap. 7 § KRL som får redovisas på det viset som fastslås i 

bestämmelsen ger en tolkning av de traditionella rättskällorna ett ne-

kande svar på frågan. Något stöd för att redovisa dessa bidrag i ba-

lansräkningen återfinns inte heller i rekommendation 6.2. Det torde 

därmed krävas en kreativ motivering av den aktuella kommunen för 

att ta upp även sådana bidrag som omfattas av t.ex. 2 kap. 2 § 1 st. 

samt 2 kap. 3 § KBefL. Eftersom kontrollkriteriet inte är uppfyllt ska 

därmed, enligt min uppfattning, huvudregeln tillämpas och redovis-

ningen av bidraget ske genom direkt kostnadsföring i resultaträk-

ningen. Vid bedömningen får således RKR:s nuvarande rekommen-

dation 6.2 ses som ett uttryck för god redovisningssed i de fall som 

inte regleras i 5 kap. 7 § KRL, eftersom den redovisningslösning som 

                                                

 
1162

 Jfr prop. 2008/09:21 s. 59 ff.  
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förordas överensstämmer med det som rekommenderades av RKR 

redan år 1999.1163 

En följdfråga utifrån resonemanget ovan är om RKR:s formulering 

i rekommendationen därmed innebär en onödig omskrivning i förhål-

lande till lagtexten? RKR har alltså i sin rekommendation använt sig 

av en vidare hänvisning till KBefL än vad som används i lagtexten. I 

rekommendationen hänvisas endast till KBefL som sådan och inte till 

enskilda bestämmelser såsom är fallet i KRL. Det synes därmed som 

om RKR – medvetet eller omedvetet – anpassat rekommendationen 

till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen.  

Beaktat de förändringar av lagstiftningen som aktualiserats verkar 

detta å ena sidan vara en väl fungerande formulering eftersom re-

kommendationen inte har behövts revideras trots en tydlig förändring 

i lagstiftningen genom hänvisningen till 2 kap. 2 § 2 st. KBefL. Å 

andra sidan innebär det dock som visats att vissa enskilda typer av 

bidrag varken klart omfattas av KRL eller av den kompletterande 

normgivningen. Avsikten från RKR:s sida torde dock vara att alla bi-

drag till infrastruktur som inte uttryckligen omfattas av tillämpnings-

området för 5 kap. 7 § KRL ska omfattas av rekommendation 6.2. 

 

10.4 Redovisning i enlighet med lagstift-

ningen 

I enlighet med 5 kap. 7 § KRL får kommunerna välja huruvida de vill 

kostnadsföra de i bestämmelsen upptagna bidragen direkt eller om de 

vill ta upp ett sådant bidrag i balansräkningen. Här föreligger således 

en valrätt inom ramen för lagstiftningen – ett förhållande som inte 

är helt ovanligt inom det redovisningsrättsliga området.1164 De möjliga 

redovisningslösningarna framgår med önskvärd tydlighet av 5 kap. 7 § 

1 st. KRL. Uppställningsformen för balansräkningen i 5 kap. 2 § KRL 

innehåller i dag även den nya huvudposten bidrag till infrastruktur 

under balansräkningens behandling av tillgångar. Posten har införts 

mellan de övriga två huvudposterna anläggningstillgångar och om-

                                                

 
1163

 Avsnitt 10.2. 
1164

 Jfr Kellgren (SN 2003) s. 338 och Thorell (1984) s. 372 f. 
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sättningstillgångar.1165 Uppställningen är därmed inte densamma 

som den uppställning på balansräkningen som förordas i Bilaga 1 till 

ÅRL, utan får ses som ett uttryck för kommunal särart.   

God redovisningssed avseende de bidrag som det hänvisas till i 5 

kap. 7 § KRL innefattar således uttryckligen – enligt lagtexten – två 

fundamentalt olika redovisningslösningar. Den första lösningen inne-

bär att bidraget redovisas i resultaträkningen under den redovis-

ningsperiod då de nödvändiga avtalen rörande bidraget ingås. Den 

andra lösningen innebär att bidraget tas upp i balansräkningen och 

sedermera kostnadsförs genom årliga upplösningar i enlighet med en 

upprättad plan. Båda lösningarna är således likvärdiga enligt lag-

stiftningen och båda lösningarna är därmed även i enlighet med god 

redovisningssed.1166  

Slutsatsen ovan kan anknytas till den princip som fastslogs av HFD 

i det s.k. Key Code-målet.1167 Målet handlade om ett bolags periodise-

ring av vissa intäkter och huruvida dessa skulle läggas till grund för 

beskattning ett visst år eller inte. Den princip som HFD gav uttryck 

för i målet innebär att när god redovisningssed ger utrymme för olika 

alternativ inom ramen för det kopplade området – i detta fall av bety-

delse för beskattningstidpunkten – så ska bedömningen ske utifrån 

det alternativ som det aktuella bolaget har använt sig av i sin redovis-

ning.1168 Så länge bolagets redovisning inte strider mot god redovis-

ningssed eller några skatteregler ska således bolagets redovisning läg-

gas till grund för beskattningen.1169 Även om förutsättningarna inte är 

fullt ut jämförbara torde det principiella resonemanget kunna föras på 

samma sätt i en kommunal redovisningsrättslig kontext. Bedömning-

en huruvida en kommuns redovisning överensstämmer med 5 kap. 7 § 

KRL får således bedömas utifrån den metod som kommunen har valt. 

En begränsning som framgår av förarbetena är t.ex. att den metod 

som väljs ska tillämpas på ett konsekvent sätt.1170 

                                                

 
1165

 Avsnitt 3.5 och 10.2. Jfr avsnitt 9.3. 
1166

 Jfr avsnitt 6.5. 
1167

 RÅ 1999 ref. 32. 
1168

 RÅ 1999 ref. 32. Jfr RÅ 2002 ref. 94 och Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 108. 
1169

 Jfr RÅ 2005 ref. 49. 
1170

 Jfr avsnitt 10.2. 
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Införandet av 5 kap. 7 § KRL innebär således att det ur ett regle-

ringsperspektiv har skapats en lösning som innebär att den enskilda 

kommunen får redovisa på det sätt som den finner lämpligt inom ra-

men för lagstiftningen. God redovisningssed har således gått från att 

en konkret redovisningslösning har förordats av RKR, oavsett typen 

av infrastruktursatsning som bidraget avsett, till en bestämmelse i 

KRL som möjliggör att kommuner som ger bidrag till samma infra-

strukturprojekt redovisar de aktuella bidragen på fundamentalt olika 

sätt. Lösningen kan knappast anses förenlig med ett av de uttalade 

syftena med KRL, att lagstiftningen skulle bidra till ökad jämförbar-

het av olika kommuners ekonomi.1171 

I andra stycket behandlas frågan om upplösning av ett bidrag som 

har tagits upp i balansräkningen. Den linjära metoden är den som 

gäller vid upplösning av dessa bidrag när de redovisas i balansräk-

ningen. Bidraget ska således upplösas med årliga enhetliga belopp i 

resultaträkningen och upplösningstiden får uppgå till högst 25 år. Me-

toden för upplösning överensstämmer med den normala metoden i 

fråga om avskrivning av tillgångar.1172 Att den möjliga upplösningsti-

den framgår av lagstiftningen skiljer sig dock från hur avskrivningsti-

der i övrigt reglerats inom det kommunala redovisningsrättsliga om-

rådet. Om någon avskrivningstid framgår av KRL och den komplette-

rande normgivningen, är det i regel RKR som har uttalat något i frå-

gan. Ett ytterligare undantag, vad gäller avskrivningstider intagna i 

KRL, återfinns i 6 kap. 4 § 2 st. KRL där det framgår att den ekono-

miska livslängden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 

6 kap. 2 § KRL inte får bedömas uppgå till mer än 5 år.1173 Utöver i 5 

kap. 7 § 2 st. och 6 kap. 2 § KRL, finns inga bestämmelser om avskriv-

nings- respektive upplösningstider intagna i KRL.1174 

I fråga om upplösningen av bidraget gäller, enligt 5 kap. 7 § 2 st. 

KRL, som huvudregel att den ska påbörjas det år bidraget har beslu-

                                                

 
1171

 Jfr avsnitt 2.2.6. 
1172

 Avsnitt 9.5. 
1173

 Jfr förslag av KomRed-utredningen om att utmönstra den nuvarande tidsbegränsning-

en, se SOU 2016:24 s. 201 f. och 369 f. Utredningen gavs inget mandat att föreslå föränd-

ringar av reglerna om bidrag till infrastruktur, utan skulle endast kartlägga hur dessa regler 

tillämpades, se Dir. 2014:125 s. 12 och SOU 2016:24 s. 185 ff.  
1174

 Jfr avsnitt 9.5. Vad gäller avskrivningstider ges ledning framför allt i en idéskrift från 

RKR, se RKR Idéskrift (2009) s. 24 ff. 



 

320 

 

tats. Det år då upplösningen av bidraget inleds behöver alltså inte 

överensstämma med det år då (första) utbetalningen av bidraget sker. 

Detta följer även av sista meningen i andra stycket som innehåller ett 

undantag för sådana bidrag som har beslutats under år 2009. Upp-

lösningen av ett sådant bidrag får enligt stadgandet påbörjas det år då 

första utbetalningen av bidraget görs.  

I paragrafens tredje, och sista, stycke framgår vilka tilläggsupplys-

ningar som ska lämnas i noter till resultat- respektive balansräkning-

en. Bidragets sammanlagda belopp samt vad bidraget avser ska 

framgå av noter till både resultat- och balansräkningen. I not till ba-

lansräkningen ska därutöver framgå den valda upplösningstiden, hur 

mycket av bidraget som är upplöst samt vilket kvarvarande belopp 

som är upptaget i balansräkningen. 

Eftersom lagstiftningen är relativt utförlig i fråga om redovisningen 

av de bidrag som finns omnämnda i 5 kap. 7 § KRL, har RKR inte ut-

färdat någon rekommendation som kompletterar bestämmelsen. Re-

kommendation 6.2 behandlar i detta hänseende sådant som faller ut-

anför tillämpningsområdet för 5 kap. 7 § KRL. I fråga om tillämp-

ningen av 5 kap. 7 § KRL föreligger därmed ingen konflikt mellan lag-

stiftningen och den kompletterande normgivningen. En form av kon-

flikt mellan lagstiftningen och den kompletterande normgivningen 

kan dock identifieras eftersom det i fråga om bidrag till infrastruktur 

föreligger olika synsätt på den grundläggande tillgångsdefinitionen 

beroende på om det är ett bidrag som avses i 5 kap. 7 § KRL, eller en 

annan typ av bidrag till infrastruktur som omfattas av rekommendat-

ion 6.2. 

 

10.5 Tillgångsdefinitionen och bidrag till 

infrastruktur 

Genom införandet av 5 kap. 7 § KRL är det alltså numera möjligt för 

en kommun att redovisa ett bidrag till infrastruktur i balansräkningen 

på liknande sätt som gäller för tillgångar. Regeringen har anfört att 

möjligheten inte innebär att bidragen ska betraktas vara tillgångar 

utan att det endast är fråga om en särskild post som ska redovisas på 

balansräkningens tillgångssida. Vid införandet av bestämmelser om 

Eric-konsortier uttrycktes detta som att ”[i]nom ramen för denna re-
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dovisningslösning är det, oavsett vad medfinansieringen hänför sig 

till, alltid fråga om en periodisering av ett bidrag och inte aktivering 

av en materiell anläggningstillgång som kommunen eller landstinget 

förfogar över.”1175 Den ovan beskrivna utgångspunkten torde även 

vara en anledning till att Bidrag till infrastruktur ska redovisas som 

en egen post i balansräkningen enligt 5 kap. 2 § KRL. 

Regeringens distinktion, vad gäller klassificeringen av dessa bidrag, 

kan jämföras med RKR:s definition av ett bidrag till infrastruktur. I 

den definition av bidrag till infrastruktur som RKR har formulerat i 

rekommendation 6.2, stipuleras att själva investeringen görs av nå-

gon annan och att tillgången som sådan ägs och förvaltas av någon 

annan än kommunen. Definitionen tydliggör att dessa typer av bidrag 

saknar två moment som är av grundläggande betydelse i redovis-

ningssammanhang för att betrakta något som en tillgång tillhörande 

en viss redovisningsenhet. För det första ska den aktuella resursen 

kontrolleras av redovisningsenheten.1176 För det andra blir kommunen 

inte heller ägare till någon del av den infrastruktur som bidraget av-

ser.1177 Bidragen uppfyller således varken kravet på substans i me-

ningen kontroll eller kravet på legal form i meningen äganderätt.1178 

Kommunerna redovisar med andra ord vissa bidrag till infrastruktur 

såsom en tillgång, fast dessa bidrag enligt definitionen inte kan be-

traktas som en tillgång. Tillgångsdefinitionen var också den huvud-

sakliga anledningen till införandet av 5 kap. 7 § KRL. Genom be-

stämmelsen skapades ett särskilt utrymme att hänvisa till just legal 

form, utöver äganderätten.1179 

Följden av införandet av 5 kap. 7 § KRL är att kommunerna kan re-

dovisa ett bidrag till en infrastrukturell investering tillsammans med 

övriga tillgångar som kommunen äger. Om investeringen t.ex. avser 

en allmän väg är det dock staten som äger vägen och som rätteligen 

också ska redovisa investeringen i balansräkningen, men då uttryckli-

gen som en tillgång. Staten aktiverar hela värdet även av sådana till-

gångar som är medfinansierade av kommuner, samtidigt som även 

                                                

 
1175

 Prop. 2013/14:136 s. 24. 
1176

 RKR Idéskrift (2011) s. 24, IPSAS 1 p. 7, BFNAR 2012:1 p. 2.12. Jfr avsnitt 8.2.4. 
1177

 Jfr t.ex. Johansson (2010) s. 122 ff. 
1178

 Jfr Falkman & Orrbeck (2001) s. 193 och vidare Johansson (2010). 
1179

 Jfr Falkman & Orrbeck (2001) s. 193. 
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kommunen kan komma att redovisa sitt bidrag till ett specifikt infra-

strukturprojekt i balansräkningen.1180 Det föreligger med andra ord 

en påtaglig risk för att en del av en tillgångs värde redovisas i balans-

räkningen såsom en tillgång hos två redovisningsenheter samtidigt, 

om än benämnt som ett bidrag hos kommunerna. 

Regleringen i KRL av redovisningen av bidrag till infrastruktur har 

i och med detta visat sig få konsekvenser vid beräkningen av national-

räkenskaperna. I nationalräkenskaperna ska kommunerna och sta-

tens räkenskaper sammanföras till en helhet. Tillgångsmassan kom-

mer därmed i nationalräkenskaperna att värderas med ett för högt 

värde, motsvarande det samlade värdet på bidrag till infrastruktur 

som kommunerna tagit upp i sina balansräkningar. Bestämmelsen i 5 

kap. 7 § KRL har inneburit att ett utan tvekan ineffektivt följdarbete 

genomförs av SCB. SCB har nämligen räknat om redovisade bidrag i 

kommunernas balansräkningar och betraktat dem som en kostnad vid 

beräkningen av nationalräkenskaperna. Omfattningen av arbetet är 

oklar men risken för felaktigheter vid dessa omräkningar har bedömts 

vara överhängande.1181 

 

10.6 Redovisning enligt den komplette-

rande normgivningen 

Rekommendation 6.2 är den rekommendation som specifikt behand-

lar redovisningen av bidrag till infrastrukturella investeringar. I re-

kommendation 6.2 hänvisas även vidare till rekommendation 11.1 

(nuvarande 11.4) om materiella anläggningstillgångar och rekom-

mendation 3.1 om redovisningen av extraordinära poster och upplys-

ningar för jämförelseändamål. Utöver dessa rekommendationer har 

RKR även gett ut en information som behandlar redovisning av med-

finansiering av statlig infrastruktur då avtalet innehåller klausul om 

indexreglering av det avtalade bidragsbeloppet.1182  

I rekommendation 6.2, anför RKR att ”[e]tt bidrag till infrastruktu-

rell investering som inte beslutats med stöd av lagen (2009:47) om 

                                                

 
1180

 Se t.ex. Trafikverket (2014) s. 88 och 93 samt RiR 2012:8 s. 101. 
1181

 RiR 2012:8 s. 100 f. 
1182

 RKR Information (2010). 
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vissa kommunala befogenheter ska redovisas som kostnad i resultat-

räkningen”.1183 I rekommendationen är det således endast en redovis-

ningslösning som förespråkas och det är att kostnadsföra bidrag till 

infrastrukturella investeringar i resultaträkningen. Någon alternativ 

redovisningslösning, såsom är möjlig enligt 5 kap. 7 § KRL, accepteras 

inte.  

I rekommendationen normeras sedermera även hur bidraget ska 

redovisas om det uppgår till ett väsentligt belopp. I så fall ska re-

kommendation 3.1 tillämpas och en upplysning om jämförelsestö-

rande post lämnas i resultaträkningen i enlighet med rekommendat-

ionen. Vad som menas med väsentligt belopp framgår inte av rekom-

mendationen. En bedömning måste därmed göras av den enskilda 

kommunen. I enlighet med väsentlighetsprincipen torde bedömning-

en kunna innebära olika utfall i olika kommuner beroende på ekono-

misk omslutning etc.1184 I förarbetena till 5 kap. 7 § KRL ifrågasätts 

dock huruvida medfinansiering till infrastruktur verkligen bör klassi-

ficeras som en jämförelsestörande post. I dessa anförs att medfinan-

siering i princip undantagslöst föregås av en lång planerings- och be-

slutsprocess och att investeringen därmed torde vara en väl planerad 

del av verksamheten. Att i sådana fall klassificera investeringen som 

en jämförelsestörande post i budgethänseende skulle, enligt regering-

en, därmed kunna leda till att bidragen hamnar vid sidan av etable-

rade styrdokument.1185 

Ur ett redovisningsperspektiv kan noteras att av rekommendation 

3.1 följer att alla sådana poster som klassificeras som jämförelsestö-

rande antingen ska redovisas i en not till berörda resultatposter i re-

sultaträkningen, eller genom en särredovisning direkt i resultaträk-

ningen i en egen post.1186 Någon förändring av det redovisade resulta-

tet följer således inte av att klassificera något som en jämförelsestö-

rande post. I förarbetena anförs dock att upplösningen av bidraget ska 

redovisas som bidrag till infrastruktur i verksamhetens kostnader.1187 

För att även beakta förarbetsuttalandena vid kostnadsredovisningen 

                                                

 
1183

 RKR Rekommendation 6.2 s. 2. 
1184

 Jfr avsnitt 8.2.3. 
1185

 Prop. 2008/09:228 s. 11. Jfr prop. 2013/14:136 s. 24. 
1186

 RKR Rekommendation 3.1 s. 3. 
1187

 Prop. 2008/09:228 s. 12. 
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kan det möjligen framhållas att bidrag till infrastruktur som huvudre-

gel, vid klassificering som jämförelsestörande post, bör redovisas som 

en not till posten verksamhetens kostnader och inte som en egen post. 

 

10.7 God redovisningssed är tredelad 

I den utredning som föregick införandet av 5 kap. 7 § KRL menade 

utredaren att det följde av dåvarande lagstiftning att en aktivering av 

dessa typer av bidrag krävde en uttrycklig särreglering i lagen som 

sådan. I utredningen gjordes vidare följande bedömning av förhållan-

det mellan lagstiftningen och den kompletterande normgivningen: 

 

”Min bedömning är att det ställningstagande som gjorts av det normgivande or-

ganet, och som uttrycks i rekommendationen om redovisning av infrastruktu-

rella bidrag, är grundat på nuvarande lagstiftning och kan inte ifrågasättas. 

Lagstiftningen, liksom allmänt vedertagna redovisningsprinciper, ger inte möj-

ligheter att aktivera utgifter för investeringar som man inte kontrollerar. En an-

nan tolkning hade varit olycklig med hänsyn till risken för urholkning av den 

fortsatta tillämpningen av lagstiftningen. En förutsättning för aktivering och 

periodisering av bidragen är därför att lagstiftningen ändras så att den ger ut-

tryckligt stöd för denna form av redovisning för just medfinansiering av statlig 

infrastruktur.”1188 

 

Utredningens hänvisning till lagstiftningen torde i första hand avse en 

hänvisning till god redovisningssed i 1 kap. 3 § 1 st. KRL. Vid tidpunk-

ten för den diskussion som fördes i utredningen fanns det inga lagreg-

ler som behandlade infrastrukturella investeringar eller definitionen 

av en tillgång. Inte heller i förarbetena till KRL behandlas tillgångsde-

finitionen och det tillhörande kontrollkriteriet särskilt. I förarbetena 

hänvisas dock till allmänna redovisningsprinciper, till vilka även till-

gångsdefinitionen möjligen kan hänföras.1189 Att så är fallet framgår 

dock inte explicit av förarbetena. Den huvudsakliga bedömningen av 

frågan torde i stället, såsom jag uppfattar det, skett genom en utvär-

dering av den kompletterande normgivningen från RKR. I och med 

införandet av 5 kap. 7 § KRL har dock bilden förändrats.  

                                                

 
1188

 SOU 2009:21 s. 38. 
1189

 Se prop. 1996/97:52 s. 45. Jfr avsnitt 8.2. 
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Utifrån de regler som i dag är i kraft kan god redovisningssed gäl-

lande frågan om bidrag till infrastruktur närmast beskrivas som tre-

delad. Dels ges i KRL möjlighet till två olika redovisningslösningar för 

vissa bidrag, dels kan det enligt den kompletterande normgivningen 

och allmänna redovisningsprinciper endast bli fråga om kostnadsfö-

ring i resultaträkningen direkt för övriga bidrag till infrastrukturella 

investeringar. Att det i lagstiftningen har införts bestämmelser som 

innefattar flera möjliga redovisningslösningar kan som konstaterats 

tidigare inte anses förenligt med ett av syftena med KRL, att öka möj-

ligheten till jämförelser mellan kommunerna. Samtidigt kan detta inte 

sägas vara ett särskilt ovanligt inslag inom ramen för god redovis-

ningssed.1190 

Beaktat de motiv som anfördes för att införa 5 kap. 7 § KRL torde 

möjligheten att ta upp vissa uttryckligen angivna typer av bidrag i ba-

lansräkningen betraktas som ett redovisningsrättsligt undantag. Den 

redovisningsrättsliga huvudregeln kommer i stället till uttryck i den 

kompletterande normgivningen. Att bestämmelsen ska förstås på 

detta sätt framgår, enligt min uppfattning, vid läsning av proposition-

en till införandet av 5 kap. 7 § KRL, i vilken rekommendation 6.1 ut-

tryckligen angavs ge uttryck för god redovisningssed.1191 Regeringen 

anförde sedermera de motiv som den ansåg motiverade ett avsteg från 

vid tidpunkten gällande god redovisningssed.1192 Det ska dock noteras 

att den huvudregel som normeras av RKR även finns med i lagstift-

ningen, men då som ett jämställt alternativ till möjligheten att redo-

visa bidraget i balansräkningen. Möjligheten att kostnadsföra de bi-

drag som skulle omfattas av 5 kap. 7 § KRL infördes som beskrivits 

sent i lagstiftningsprocessen, efter förslag av finansutskottet.1193 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förhållandet mellan lag-

stiftningen och den kompletterande normgivningen ifråga om ut-

vecklingen av redovisningsnormerna gällande denna fråga stämmer 

överens med hur redovisningsnormeringen har utvecklats historiskt 

sett. Den kompletterande normgivningen har föregått lagstiftningen 

och setts som ett uttryck för god redovisningssed. Senare lagstift-
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 Avsnitt 10.4. 
1191

 Prop. 2008/09:228 s. 8. 
1192

 Prop. 2008/09:228 s. 9 f. 
1193

 Avsnitt 10.2. 
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ningsförslag har sedermera fått förhålla sig till den kompletterande 

normgivningen. Införandet av 5 kap. 7 § KRL innebar i detta hänse-

ende en förändring av god redovisningssed.   

 

10.8 Rekommendationernas formella in-

nehåll 

RKR:s rekommendation 6.2 har i stort sett samma utformning som 

övriga rekommendationer från RKR. Även i denna rekommendation 

återfinns dock en del egenheter och brister som här kortfattat ska dis-

kuteras.  

Under rubriken lagregler och definitioner behandlas inledningsvis 

vilka lagregler som aktualiseras och som rekommendationsinnehållet 

således är anpassat till. Här stadgas att bidrag som klassificeras som 

bidrag till statlig infrastruktur i enlighet med 2 kap. 1 § KBefL ska re-

dovisas enligt särskilda regler i 5 kap. 2 och 7 §§ KRL. I dagsläget 

hänvisas således inte till 2 kap. 2 § 2 st. KBefL. Både rubriceringen 

bidrag till statlig infrastruktur och hänvisningen till (endast) 2 kap. 1 

§ KBefL är således, efter den senaste förändringen i KBefL och KRL, 

numera föråldrade. 

Därefter fastslås att övriga bidrag till infrastrukturella investeringar 

som inte beslutats med stöd av KBefL, inte får någon motsvarande 

behandling i KRL. Vid rubriken behandlas även viss annan komplet-

terande normgivning som enligt RKR:s mening är av intresse i sam-

manhanget. Härvid hänvisas till rekommendation 11.1 om materiella 

anläggningstillgångar för definitioner av begreppen tillgång respek-

tive materiell anläggningstillgång.1194 

Såsom behandlades även i föregående kapitel föreligger en uppen-

bar brist när RKR hänvisar till rekommendation 11.1 om materiella 

anläggningstillgångar.1195 Rekommendation 11.1 har reviderats, inte 

bara en gång, utan tre gånger vilket innebär att gällande version är 

11.4. Hänvisningen till rekommendation 11.1 (nuvarande 11.4) berör 

fortsättningsvis ingen materiell fråga, utan hänvisar endast läsaren 

vidare för definitioner av begreppen tillgång respektive materiell an-

                                                

 
1194

 Se RKR Rekommendation 6.2 s. 2. 
1195

 Jfr avsnitt 9.9. 
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läggningstillgång.1196 Hänvisningen är dock överflödig eftersom dessa 

definitioner är intagna i rekommendation 6.2.   

Hänvisningen till rekommendation 11.1 vid rubriken lagregler och 

definitioner synes även vara godtycklig eftersom det vid rubriken de-

finitioner även återfinns en definition av vad som avses med en im-

materiell tillgång. En hänvisning till rekommendation 12.1 som be-

handlar immateriella tillgångar synes i så fall vara lika befogad i 

sammanhanget. 

 

10.9 Sammanfattande utvärdering 

Huvudregeln – att redovisa ett bidrag som kostnad i resultaträkning-

en när den ekonomiska händelsen sker – som återfinns som ett alter-

nativ i 5 kap. 7 § KRL och som RKR behandlar i den kompletterande 

normgivningen, bygger på den allmänt vedertagna tillgångsdefinit-

ionen och en redovisning i enlighet med bokföringsmässiga grunder. 

Undantaget – att ta upp ett bidrag till infrastruktur i balansräk-

ningen – är således ett uttryck för kommunal särart. Den möjlighet 

som därmed ges är ett exempel på när uppfattningar om att en kom-

munal särart föreligger får betydelse för regleringen av det kommu-

nala redovisningsområdet.  

Det kan konstateras att RKR följde den förändring i lagstiftningen 

som infördes genom 5 kap. 7 § KRL, genom att anpassa sin rekom-

mendation som berörde frågan. Version 6.1 reviderades således till att 

bli version 6.2. I detta avseende har RKR fullgjort sitt uppdrag att ut-

veckla god redovisningssed i enlighet med KRL. I och med att det i 

förarbetena framgår att 5 kap. 7 § KRL innehåller en uttömmande 

uppräkning av de typer av bidrag som kan redovisas i enlighet med 

bestämmelsen, inskränker inte rekommendationens innehåll tillämp-

ningsområdet för bestämmelsen i KRL. Även om RKR i sin rekom-

mendation företräder en av redovisningslösningarna som godtas i 5 

kap. 7 § KRL och således möjligen även förstärker en viss tolkning av 

den bestämmelsen, är det ändock endast fråga om ett komplement till 

lagstiftningen.   
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 Se RKR Rekommendation 6.2 s. 2. 
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Det har i detta kapitel noterats att det i rekommendation 6.2 inte 

görs en identisk hänvisning till KBefL som den som förekommer i 5 

kap. 7 § KRL. I 5 kap. 7 § KRL hänvisas specifikt till två bestämmelser 

i KBefL. Dels hänvisas till 2 kap. 1 §, dels hänvisas till 2 kap. 2 § 2 st. 

med en avgränsning till bidrag som ges till inrättandet av sådana Eric-

konsortier som behandlas bestämmelsen. I rekommendation 6.2 hän-

visas i stället till hela KBefL. Avgränsningen i förhållande till specifika 

bestämmelser i KBefL sker i stället genom att det enligt ordalydelsen i 

rekommendationen ska vara fråga om ett bidrag till infrastrukturell 

investering. De bidrag till infrastrukturella investeringar som inte rör 

ett bidrag till infrastrukturell investering som beslutats i enlighet med 

KBefL ska i stället utan undantag, enligt rekommendationen, redovi-

sas som en kostnad i resultaträkningen.  

Som visats är det möjligt att finna bestämmelser i KBefL som inte 

omfattas av 5 kap. 7 § KRL, men som samtidigt skulle kunna betraktas 

behandla bidrag till infrastrukturella investeringar. Sådana bidrag 

skulle därmed även falla utanför tillämpningsområdet för rekommen-

dation 6.2. Skillnaderna mellan hänvisningarna i KRL och i RKR:s 

kompletterande normgivning ger, enligt min uppfattning, upphov till 

onödiga oklarheter och är enligt min mening olämpliga. RKR inte är 

fullt ut ”författningstekniska” vid publicering och revidering av nya 

och existerande rekommendationer, eftersom organet inte hänvisar 

till ordalydelsen i lagstiftningen. De frågetecken som kan uppstå 

ifråga om de ”infrastrukturinvesteringar” som därmed varken omfat-

tas av 5 kap. 7 § KRL eller rekommendation 6.2 blir en negativ följd av 

detta. En positiv följd är dock att RKR inte behöver revidera sin re-

kommendation vid eventuella tillägg till 5 kap. 7 § KRL, så länge dessa 

tillägg avser bestämmelser i KBefL. Att RKR inte behövde förändra 

rekommendation 6.2 efter det senaste tillägget i 5 kap. 7 § KRL visar 

detta. 

Det ska poängteras att RKR i detta fall ändå har lyckats med sin 

uppgift att komplettera lagstiftningen samtidigt som det har slagit 

vakt om sin uppgift att utveckla god redovisningssed. De nyansskill-

nader – och de otydligheter som följer av detta – som föreligger mel-

lan lagstiftningen och RKR:s rekommendation framför allt ifråga om 

hänvisningarna till KBefL, talar dock för att RKR kontinuerligt bör 

arbeta för att upprätthålla noggrannhet i rekommendationstexternas 

ordalydelser. Detsamma gäller naturligtvis i fråga om de föråldrade 
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hänvisningarna i rekommendationen som förekommer till annan 

kompletterande normgivning från RKR. 

Införandet av 5 kap. 7 § KRL föranleddes av att innebörden av god 

redovisningssed ansågs komma till uttryck i den kompletterande 

normgivningen. Den lösning som förordades i den kompletterande 

normgivningen ansågs inte fullt ut ändamålsenlig när andra motiv, 

framför allt sådana motiv som inte anknöt till redovisningsteoretiska 

övervägande utan i stället hänvisade till exempelvis en önskvärd sam-

hällsutveckling, fördes in i diskussionen. Att en lagregel har anpassats 

och uttryckligen fungerar som ett undantag till en reglering som sker 

genom oförbindande normer, synes ge upphov till vissa principiella 

betänkligheter. Att uttrycka det som att det skulle vara fråga om ett 

undantag synes kunna ifrågasättas, eftersom det inte finns någon an-

nan författning som bestämmelsen är ett undantag ifrån. En slutsats 

som, enligt min uppfattning, kan dras av den diskussion som fördes i 

anslutning till införandet av 5 kap. 7 § KRL, är att de bedömningar 

som gjordes visar på den starka ställning som den kompletterande 

normgivningen har vid bedömningen av vad som ska betraktas som 

god redovisningssed inom det kommunala redovisningsområdet. Lag-

stiftaren ansåg att det krävdes uttryckliga lagregler för att förändra 

god redovisningssed såsom den hade utvecklats i praxis och av RKR. 

Ur ett polycentriskt perspektiv, beaktat den särskilda systematik 

som råder inom det kommunala redovisningsrättsliga området, synes 

det vidare stämma väl överens med hur olika rättsliga centra kan 

identifieras och där särskilda organ innehar en stark ställning som 

rättsproducenter. När således god redovisningssed har utvecklats i 

den kompletterande normgivningen, är staten tvungen att införa nya 

bestämmelser i författningsform för att kunna förändra god redovis-

ningssed. Den påverkan som sker är därmed dubbelriktad. Ny lag-

stiftning påverkar hur den kompletterande normgivningen utformas, 

samtidigt som den kompletterande normgivningen i sin tur kan 

komma att påverka hur lagstiftningen utformas.1197  

Införandet av 5 kap. 7 § KRL innebär i ett självstyrelseperspektiv, 

att nya bestämmelser i KRL inte endast behöver innebära inskränk-

ningar i den kommunala självstyrelsen. Möjligheten att ta upp vissa 
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 Jfr Sinha (1995) s. 47. 
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bidrag i balansräkningen har utökat de redovisningslösningar som 

accepteras inom ramen för KRL och hänvisningen till god redovis-

ningssed. Även om lagen som sådan betraktas som ett konkretise-

rande av den kommunala redovisningsskyldigheten, kan även infö-

randet av nya bestämmelser ge kommunerna utökade befogenheter i 

förhållande till vad som betraktats som god redovisningssed sedan 

tidigare. Införandet av 5 kap. 7 § KRL är således ett exempel på de 

ytterligare möjligheter till utveckling av god redovisningssed som in-

förandet av KRL i sig har medfört.  
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11 Redovisning av det kommunala 

pensionsåtagandet 

11.1 Inledning 

Kommunernas pensionsåtagande uppgår till betydande belopp. I bok-

slutet för 2014 redovisade t.ex. kommunerna och landstingen ett 

sammanlagt åtagande på cirka 500 miljarder kronor.1198 Presentat-

ionen av den kommunala ekonomin påverkas därmed naturligen av 

hur bestämmelserna om hur åtagandet ska redovisas är utformade.  

Redovisningen av pensionsåtagandet var en av de frågor som upp-

märksammades särskilt vid införandet av KRL. Den redovisningsme-

tod som valdes för den övervägande delen av åtagandet var den s.k. 

blandmodellen, som innebär en mix av två olika redovisningslösning-

ar. Blandmodellen var tänkt att vara en övergångslösning.1199 Be-

stämmelsen i KRL där den valda redovisningslösningen framför allt 

regleras återfinns i 5 kap. 4 § KRL. Andra bestämmelser av betydelse 

är 5 kap. 1 och 2 §§ KRL som berör resultat- och balansräkningens 

uppställning, samt en bestämmelse om avsättningar i 6 kap. 11 § KRL. 

I 8 kap. KL finns vissa bestämmelser som avser medelshanteringen 

som även berör pensionsåtagandet.  

RKR har i flera rekommendationer behandlat frågor som både di-

rekt och indirekt berör redovisningen av pensionsåtagandet. De re-

kommendationer som främst berör frågan är rekommendation 2.2 om 

redovisning av särskild avtalspension, visstidspension och omställ-

ningsstöd m.m., rekommendation 7.1 om redovisning av upplysningar 

om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, rekommendation 10.2 

om redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser samt re-

kommendation 17.1 om värdering av och upplysningar om pensions-

förpliktelser. Därutöver hänvisas till RIPS 07 i den normerande delen 

av rekommendation 17.1.1200 

Regleringen i KRL och RKR:s rekommendationer behandlar i hu-

vudsak de särskilda kommunala avtalspensioner till kommunan-
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 SOU 2016:24 s. 143. 
1199

 Prop. 1996/97:52 s. 62. Jfr SOU 2016:24 s. 133. 
1200

 Jfr avsnitt 4.6 och 5.3. 
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ställda som är överenskomna enligt de pensionsavtal som gäller för 

den kommunala sektorn, samt de särskilda möjligheter som finns att 

besluta om pension till förtroendevalda. De kommunala avtalspens-

ionerna och redovisningen av dessa är en del av tjänstepensionen och 

ska särskiljas från dels pensionen från det allmänna pensionssystemet 

som i huvudsak innefattar statlig inkomst-, premie- och garantipens-

ion, dels en enskilds privata pensionssparande. Någon utförligare dis-

kussion om det allmänna pensionssystemet eller privata pensionslös-

ningar kommer inte aktualiseras i detta kapitel. 

 

11.2 Bakgrund 

De kommunala avtalspensionerna för kommunanställda har sedan 

lång tid tillbaka reglerats genom kollektivavtal. Innan KRL trätt i kraft 

gällde pensionsavtalet PA-KL. PA-KL var helt förmånsbestämt och 

även bruttosamordnat med det allmänna pensionssystemet. Att pens-

ionen var förmånsbestämd innebar att pensionens storlek bestämdes 

utifrån den lön som den pensionsberättigade haft de sista anställ-

ningsåren.1201  

Genom PFA 98 övergick pensionen till att i huvudsak bli avgiftsbe-

stämd. En avgiftsbestämd pension innebär att pensionen i stället be-

stäms utifrån hur mycket som betalas in i premie av arbetsgivaren och 

således reserveras för den pensionsberättigade. Övergången samman-

föll i tid med KRL:s ikraftträdande. Förändringen mot en avgiftsbe-

stämd pension hörde samman med att även det allmänna pensionssy-

stemet i mitten av 1990-talet reformerades i samma riktning. PFA 98 

innebar dock samtidigt att samordningen upphörde med det all-

männa pensionssystemet. Det kommunala tjänstepensionssystemet 

övergick i stället till att fungera som ett fristående komplement till det 

allmänna pensionssystemet.1202 Det senast överenskomna kollektivav-

talet inom den kommunala sektorn gällande avtalspensioner be-

nämns AKAP-KL och är helt avgiftsbestämt.1203 Det förekommer dock 

                                                

 
1201

 Jfr Ds 1995:46 s. 26 och 76 samt Stjernborg (2008) s. 6 ff.  
1202

 Prop. 1993/94:250 s. 52 f. och Stjernborg (2008) s. 6 och 11 ff. Jfr även SOU 2016:24 

s. 123 ff. 
1203

 AKAP står för ”Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension”. Jfr även KAP-KL från 2006 

och PFA 01.   
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fortfarande förmånsbestämd pension inom den kommunala sektorn, 

bl.a. till höginkomsttagare som har en inkomst som överstiger för-

månstaket i det allmänna systemet.1204 

I redovisningshänseende är det viktigt att notera att det endast är 

de förmånsbestämda pensionerna som innebär ett åtagande för 

kommunerna. De avgiftsbestämda pensionerna kostnadsförs direkt i 

samband med utbetalningen till den förvaltare som den pensionsbe-

rättigade valt. Det upparbetas således i normalfallet ingen skuld för 

kommunen gällande dessa pensioner.1205 

Inom den kommunala sektorn finns det även förtroendevalda som 

lyder under särskilda regler. De förtroendevalda kan efter beslut av 

fullmäktige, enligt 4 kap. 14 § KL, ha rätt till pension. SKL har publi-

cerat förslag till bestämmelser om pension till förtroendevalda som 

kommunerna sedermera uppmanats att anta. Tidigare gällde PBF och 

PFR-KL. Delar av dessa förslag är fortfarande giltiga och avtalen gäl-

ler även för de förtroendevalda där omförhandling inte har skett.1206  

I oktober 2013 publicerade SKL ett nytt förslag till bestämmelser 

om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL, som 

kommunerna rekommenderas att anta.1207 De föreslagna bestämmel-

serna är tänkta att gälla för de förtroendevalda som tillträder uppdrag 

efter 2014 års val och som inte omfattas av de tidigare bestämmelser-

na. Den mest påtagliga förändringen som införts genom detta förslag 

är att förtroendevalda i stor utsträckning är berättigade till s.k. om-

ställningsstöd i stället för pension. 

Regleringen av den kommunala pensionsredovisningen har, fram-

för allt inom ramen för den kompletterande normgivningen, kontinu-

erligt anpassats till de överenskommelser och förslag som har trätt i 

kraft genom SKL:s försorg. 

Redovisningen av pensionsåtagandet var en av de första frågorna 

som Referensgruppen i redovisning behandlade när den bildades i 

samband med att Kf/Lf 86 och det nya normalreglementet lanserades 

år 1986.1208 Under denna period saknades en utvecklad principdis-

                                                

 
1204

 Stjernborg (2008) s. 13 f. 
1205

 Vissa undantag kan dock förekomma, se SOU 2016:24 s. 126. 
1206

 Jfr RKR Rekommendation 2.2 s. 4. 
1207

 Se SKL (2013b) och SKL (2015b). 
1208

 Prop. 1995/96:150 s. 187 och Brorström (1997) s. 44. Jfr avsnitt 2.2.4. 
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kussion och Referensgruppens första rekommendation om redovis-

ning av pensionsåtagandet byggde i stället på normalreglementet och 

den praxis som förelåg. I rekommendationen föreslogs att åtagandet 

skulle redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräk-

ningen och att pensionsutbetalningarna skulle redovisas som en kost-

nad. Det rekommenderades också att för att identifiera problematiken 

med pensionsåtagandet skulle kommunerna redovisa två olika solidi-

tetsmått. Det ena måttet skulle beräknas i enlighet med rekommen-

dationen, baserat på redovisningen i balansräkningen exkl. pensions-

åtagandet. Det andra måttet skulle beräknas inkl. pensionsåtagandet. 

Värdet av pensionsåtagandet betraktades därmed vid beräkning av 

det andra soliditetsmåttet som en skuld.1209  

Rekommendationen ansågs inte följa de allmänna strävandena att 

övergå till en redovisning fullt ut i enlighet med bokföringsmässiga 

grunder, utan hade inslag av ett betalningsflödesorienterat synsätt. 

Att Referensgruppen inte beaktade utvecklingen som hade initierats 

genom Kf/Lf 86 kritiserades därför och ett arbete sattes relativt om-

gående igång för att återigen se över frågan om hur redovisningen av 

pensionsåtagandet skulle se ut i de finansiella rapporterna.1210 

Arbetet med översynen utmynnade i en reviderad rekommendation 

från Referensgruppen som publicerades under år 1990.1211 I anvis-

ningen rekommenderades en övergång till vad som ansågs vara i en-

lighet med bokföringsmässiga grunder, den s.k. fullkostnadsredovis-

ningsmodellen eller fullfonderingsmodellen.1212 Rekommendationen 

innebar att pensionsåtagandet skulle förflyttas från att redovisas som 

en ansvarsförbindelse inom linjen, till att redovisas som en långfristig 

skuld i balansräkningen. Redovisningen i resultaträkningen skulle ske 

på så sätt att pensionsutbetalningarna, tillsammans med förändring-

en av skulden, redovisades som en kostnad. Motiven till den nya ord-

ningen var enligt Referensgruppen god redovisningssed och att det 

genom redovisningslösningen förmedlades en rättvisande bild av den 
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 Referensgruppen i redovisning (1987). Jfr Brorström (1997) s. 45. 
1210

 Brorström (1997) s. 41 och 46. 
1211

 Se Referensgruppen i redovisning (1990). 
1212

 Brorström (2007) s. 148 och Stjernborg (2008) s. 17. 
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aktuella kommunens ekonomiska ställning.1213 En ytterligare anled-

ning synes ha varit att utgångspunkten att pensionsåtagandet alltid 

skulle kunna infrias genom beskattningsrätten i viss mån blev ifråga-

satt genom beredningen och sedermera införandet av bl.a. kommu-

nalt skattestopp under början av 1990-talet.1214 

Vid införandet av 1991 års KL diskuterades inte redovisningen av 

pensionsåtagandet. Vad som skulle anses vara god redovisningssed 

fick i stället bestämmas inom ramen för hänvisningen till god redo-

visningssed i dåvarande 8 kap. 18 § KL. Som tidigare nämnts hänvi-

sade regeringen i propositionen till Referensgruppen i redovisning 

som en källa av särskilt intresse vid bestämmandet av god redovis-

ningssed, vilket innebär att Referensgruppens anvisning får anses gett 

uttryck för god redovisningssed vid denna tidpunkt.1215   

År 1994 bestämdes, som nämnts ovan, att det allmänna pensions-

systemet skulle reformeras.1216 Under år 1994 tillsatte regeringen även 

en arbetsgrupp för att utreda hanteringen av de kommunala avtal-

spensionerna.1217 Parallellt med detta arbete tillsattes också en arbets-

grupp för att göra en översyn över KL:s ekonomikapitel.1218 I den se-

nare rapporten diskuterades tre olika typer av pensionssystem.  

Inledningsvis konstaterades att det kommunala pensionssystemet 

historiskt sett varit ett fördelningssystem. Ett sådant system bygger 

på att nuvarande skattebetalare betalar kostnaderna för dagens pens-

ionärer, medan framtidens skattebetalare finansierar de pensionsrät-

ter som intjänas under året. Nuvarande generation finansierar således 

föregående generations pensioner. Ur ett redovisningsperspektiv är 

den naturliga följden av detta system att det endast är utbetalningar-

na av pensioner under året som kostnadsförs i resultaträkningen. 

Några avsättningar görs därmed inte för de pensioner som tjänas in. 

Dessa anses i stället vara säkrade genom att fortlevnadsprincipen får 

en särskilt stark innebörd för kommunerna eftersom verksamheten i 

                                                

 
1213

 Referensgruppen i redovisning (1990). Jfr Brorström (1997) s. 47 och Ds 1995:46 s. 

91. 
1214

 Brorström (1997) s. 46. Jfr avsnitt 2.3.3. 
1215

 Jfr prop. 1990/91:117 s. 122 och avsnitt 2.2.5. 
1216

 Se bl.a. Ds 1992:89, SOU 1994:20, prop. 1993/94:250 samt bet. 1993/94:SfU24. 
1217

 Ds 1995:46. 
1218

 Ds 1995:57. 
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sig samt kommunernas beskattningsrätt är garanterad i grundla-

gen.1219  

Ett alternativ till fördelningssystemet är ett fonderat system. I ett 

sådant system är tanken att varje generation självständigt ska finansi-

era den kommunala service som man åtnjuter. Redovisningstekniskt 

är den naturliga följden av detta system att det är de pensionsför-

måner som har intjänats under året, tillsammans med ränteuppräk-

ningen av tidigare intjänade förmåner, som kostnadsförs i resultat-

räkningen. Utbetalningen av pensioner påverkar således inte resulta-

tet, men kan dock påverka likviditeten.1220  

Skillnaden mellan dessa ytterligheter av system är att det i fördel-

ningssystemet är utbetalningarna av pensioner som påverkar verk-

samhetsutrymmet, medan det i ett fonderat system är intjänandet av 

nya pensionsrätter tillsammans med räntan på existerande åtagande 

som påverkar verksamhetsutrymmet.1221 

Den tredje typen av pensionssystem som diskuterades i rapporten 

benämndes som ett s.k. blandat system. Det blandade systemet är, 

som namnet antyder, en blandning mellan ett fördelningssystem och 

ett fonderat system. Redovisningstekniskt följer av det blandade sy-

stemet att de pensionsrätter som intjänats i fördelningssystemet re-

dovisas som en kostnad vid utbetalning, medan de pensionsrätter 

som tjänas in inom ramen för det fonderade systemet kostnadsförs 

vid intjänandet. Någon form av brytpunkt mellan de två systemen 

måste således identifieras för att en redovisning enligt det blandade 

systemet ska kunna genomföras korrekt. Det blandade systemet inne-

bär även att det endast är räntekostnaderna hänförliga till den skuld 

som har upparbetats inom det fonderade systemet som årligen kost-

nadsförs. Skillnaderna i resultaträkningshänseende avspeglas även i 

balansräkningen. I balansräkningen är det endast det åtagande som 

är hänförligt till det fonderade systemet som synliggörs i balansräk-

ningen, i form av en avsättning. Åtagandet som är hänförligt till för-

delningssystemet redovisas i stället som en ansvarsförbindelse inom 

linjen.1222 

                                                

 
1219

 Ds 1995:57 s. 32 och prop. 1995/96:150 s. 187. Jfr avsnitt 8.2.2. 
1220

 Jfr Stjernborg (2008) s. 19 och Falkman & Orrbeck (2001) s. 141 f. 
1221

 Ds 1995:57 s. 32 f. 
1222

 Ds 1995:57 s. 33, prop. 1995/96:150 s. 188 och Ds 1996:30 s. 57. 
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Arbetsgruppen som presenterade de tre olika systemen kom inte att 

särskilt förorda något av de tre systemen. I rapporten anfördes dock 

att förslaget om införandet av ett balanskrav skulle omfatta även 

pensionskostnaderna. Valet av system i förhållande till detta krav an-

såg dock arbetsgruppen vara en politisk fråga som det borde beslutas 

om inom ramen för det politiska systemet.1223 

Regeringen behandlade frågan i 1996 års vårproposition. Regering-

en anförde att en redovisning i full överensstämmelse med det fonde-

rade systemet inte fullt ut tog hänsyn till att de kommunala avtal-

spensionerna under en lång period hade behandlats inom ramen för 

ett fördelningssystem. Vidare menades att det skulle innebära alltför 

höga kostnader för kommunerna på kort sikt om även det pensionså-

tagande som hade intjänats genom ett fördelningssystem skulle be-

handlas inom ramen för de principer som gäller för ett fonderat sy-

stem. Övergången till ett fonderat system skulle därmed enligt rege-

ringens mening mest ändamålsenligt ske successivt. Genom dessa 

överväganden ansåg regeringen att pensionskostnaderna skulle beak-

tas enligt det blandade systemet.1224 

I den promemoria som föregick regeringens proposition om infö-

randet av KRL låg dessa överväganden till grund för de förslag till re-

dovisningsregler som presenterades.1225 Regeringen fullföljde seder-

mera de förslag som hade presenterats i promemorian och anförde att 

redovisningen av pensionsåtagandet skulle ske i enlighet med en re-

dovisningsteknisk s.k. blandmodell.1226 Brytpunkten för tillämpning-

en av de olika lösningar som skulle ingå i blandmodellen föreslogs bli 

densamma som för KRL:s ikraftträdande, den 1 januari 1998.1227 Det 

föreslogs dock en övergångsbestämmelse som innebar att kommuner 

och kommunalförbund skulle kunna börja tillämpa de nya bestäm-

melserna om redovisning av pensionsåtagandet räkenskapsåret 1999 

och av landstingen först i samband med räkenskapsåret 2000.1228 

                                                

 
1223

 Ds 1995:57 s. 37. 
1224

 Prop. 1995/96:150 s. 186 ff. 
1225

 Ds 1996:30 s. 57 f. 
1226

 Se prop. 1996/97:52 s. 61 ff. 
1227

 Övergången sammanföll som synes även med ikraftträdandet av det nya kollektivavta-

let PFA 98. Jfr Stjernborg (2008) s. 17 f. 
1228

 Ds 1996:30 s. 69 och 122. Jfr prop. 1996/97:52 s. 63 f. 
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Tidpunkten ändrades sedermera vid utskottsbehandlingen, där rä-

kenskapsåret 2000 föreslogs som det senaste året för implementering 

av den nya redovisningslösningen för både kommunerna och lands-

tingen.1229 I och med detta kom övergången att sammanfalla med till-

lämpningen av balanskravet i KL.1230 

Den nya modellen innebar att pensionsåtagandet som hade uppar-

betats innan år 1998, alltså innan KRL:s införande och balanskravets 

återinförande i KL, skulle redovisas som en ansvarsförbindelse. Den 

minskning av skuldposten i balansräkningen som övergången innebar 

för de kommuner som redovisade enligt fullkostnadsredovisningsmo-

dellen skulle föras direkt mot eget kapital och således inte påverka 

resultaträkningen.1231 Utbetalningarna av de pensioner som hade tjä-

nats in innan år 1998 skulle, enligt den föreslagna 5 kap. 4 § KRL, re-

dovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den delen av pensionså-

tagandet som upparbetats efter lagstiftningens införande skulle i stäl-

let redovisas som en kostnad i resultaträkningen vid tidpunkten för 

intjänandet och som en avsättning i balansräkningen, i enlighet med 6 

kap. 11 § KRL.1232  

Regeringens motivering till användningen av blandmodellen var 

följande: 

 

”Det är … enligt regeringens mening rimligt att redovisningssättet avseende 

pensionerna i kommuner och landsting korresponderar mot hur pensionerna 

skall beaktas i förhållande till kravet på ekonomisk balans i kommunallagen. Av 

detta skäl föreslår regeringen att kommunernas och landstingens redovisning 

av pensionerna ändras jämfört med nuvarande redovisningssätt.  

Starkt vägande skäl för de föreslagna ändringarna av pensionsförmånernas 

redovisning är att så långt som möjligt kunna använda kommunernas och 

landstingens resultaträkning för avstämning mot kommunallagens bestäm-

melse om ekonomisk balans. Om kommunerna och landstingen skulle fortsätta 

att redovisa pensionerna enligt hittillsvarande redovisningssätt kommer resul-

tatet enligt resultaträkningen att väsentligt avvika från det som skall ligga till 

grund för bedömningen av om kravet på ekonomisk balans är uppfyllt. En så-

                                                

 
1229

 SFS 1997:614 öb. p. 4. Jfr bet. 1996/97:FiU15 s. 15. 
1230

 Jfr avsnitt 2.3.4. 
1231

 Prop. 1996/97:52 s. 62 och 80. Jfr avsnitt 8.2.2. 
1232

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 80. 



 

339 

 

dan situation kan innebära att osäkerhet skapas om det ekonomiska resultatet 

och hur detta bör tolkas.”1233 

 

Ett bärande motiv till omordningen var således återinförandet av ba-

lanskravet i 8 kap. 4 § 3 st. KL och det resultat som regeringen ansåg 

skulle fungera som utgångspunkt vid bedömningen om detta krav var 

uppfyllt.1234 Eftersom regeringen i vårpropositionen hade anfört att 

det blandades systemet skulle ligga till grund för uppfyllandet av ba-

lanskravet, ansågs även en redovisningsteknisk blandmodell vara det 

mest ändamålsenliga. För att kunna använda kommunernas resultat-

räkning, utan väsentliga korrigeringar, till att kontrollera om balans-

kravet uppnåtts var förändringarna enligt regeringen nödvändiga.1235 

Vad som därmed genomfördes redovisningsmässigt var ett frångå-

ende från vad som under hela 1990-talet ansetts vara en redovisning i 

enlighet med god redovisningssed och bokföringsmässiga grunder. En 

återgång till att redovisa en del av pensionsåtagandet som en ansvars-

förbindelse inom linjen, var en förändring gentemot Referensgrup-

pens anvisning från år 1990 som fortfarande gällde vid KRL:s infö-

rande. Förändringen skulle även innebära att de flesta kommuner och 

landsting – igen – blev tvungna att förändra sin redovisning, eftersom 

följsamheten gentemot anvisningen var stor. Cirka 90 procent av 

kommunerna och näst intill alla landsting följde under våren år 1996 

Referensgruppens anvisning.1236  

Utgångspunkterna för blandmodellen har inte förändrats sedan in-

förandet av KRL.1237 Redovisningsmodellen skiljer sig från vad som 

gäller för den privata sektorn, vilket innebär att det föreligger en 

kommunal särart.1238 Lösningen skiljer sig även från vad som framgår 

av IPSASB:s standarder. IPSASB har i detta hänseende nära anslutit 

                                                

 
1233

 Prop. 1996/97:52 s. 62 f. 
1234

 Jfr avsnitt 2.3.4. 
1235

 Prop. 1996/97:52 s. 62 f. 
1236

 Prop. 1995/96:150 s. 187. Jfr Ds 1996:30 s. 41. 
1237

 Frågan har dock diskuterats, se t.ex. SOU 2011:59 s. 136 ff. och 226 f. samt prop. 

2011/12:172 s. 18 och 37 f.  
1238

 Se BFNAR 2012:1 p. 28.14–28.22 i fråga om förmånsbestämda planer. Gällande för-

månsbestämda planer ges möjlighet att tillämpa IAS 19 p. 57–131. Jfr även BFNAR 

2008:1 p. 16.15–16.18 och BFNAR 2009:1 p. 16.15–16.18. 
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till IASB:s standarder.1239 Enligt dessa regelverk ska alla pensionsför-

pliktelser tas upp i balansräkningen. 

 

11.3 Introduktion till den kompletterande 

normgivningen 

Redovisningen av det kommunala pensionsåtagandet behandlas 

framför allt i rekommendation 2.2, 7.1 och 17.1. I rekommendation 2.2 

behandlas vissa specifika pensionsmöjligheter som ges inom ramen 

för de kollektivavtal som ligger till grund för de kommunala avtal-

spensionerna, samt de förslag till bestämmelser om pension till för-

troendevalda som SKL har publicerat.  

Den ena pensionsmöjligheten som behandlas i rekommendation 

2.2 är särskild avtalspension. Den bygger på en överenskommelse 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och någon bindande utfäs-

telse om pension föreligger inte innan ett beslut är taget i frågan. En 

utfästelse om särskild avtalspension ska enligt rekommendationen i 

allmänhet redovisas som en avsättning enligt 6 kap. 11 § KRL, annars 

som en skuld. RKR beskriver i bakgrunden till rekommendation 2.2 

att det i det äldre kollektivavtalet PA-KL, som gällde innan år 1998, 

fanns en pensionsform som hette garantipension. Enligt RKR ska så-

dana förpliktelser i redovisningen behandlas på samma sätt som sär-

skild avtalspension.1240 Eftersom dessa typer av pensionsförpliktelser 

för kommunen bygger på en överenskommelse anses de inte baserade 

på en intjänandeperiod. Eftersom 5 kap. 4 § KRL endast är tillämplig 

för sådana förpliktelser som är intjänande faller dessa typer av för-

pliktelser utanför tillämpningsområdet för blandmodellen.1241 

Den andra pensionsmöjligheten som behandlas i rekommendation 

2.2 är visstidspension. Visstidspensionen delas i rekommendationen 

in i två olika former. Den första formen är sådan pension som ska be-

talas ut till en anställd som har ett visstidsförordnande enligt det tidi-

gare pensionsavtalet PA-KL. Den anställde kan i enlighet med detta få 

pension efter ett visst antal år och pensionens storlek beror på för-

                                                

 
1239

 Se IPSAS 25 p. 1. 
1240

 RKR Rekommendation 2.2 s. 4. 
1241

 Falkman & Orrbeck (2001) s. 150 f. Jfr RKR Rekommendation 2.2 s. 2 f. 
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ordnandets längd. Den andra formen omfattar förtroendevalda som 

kan vara berättigade till pension enligt ett särskilt pensionsregle-

mente. De reglementen som kommunerna kan anta bygger i sin tur i 

hög grad på de förslag – bl.a. OPF-KL – som SKL har publicerat. 

Uppdragets längd tillskrivs i dessa fall avgörande betydelse för pens-

ionens storlek.1242 

Utbetalning av visstidspension är beroende av huruvida den en-

skilde fortsätter sin anställning eller sitt förtroendeuppdrag. Utbetal-

ningens storlek kan också vara beroende av regler om samordning 

med annan inkomst.1243 Enligt rekommendation 2.2 ska sådan viss-

tidspension där utbetalning inte har påbörjats redovisas som en an-

svarsförbindelse eftersom förpliktelsen inte uppfyller kriterierna för 

avsättningar.1244 Utgångspunkten gäller oavsett när intjänandet har 

skett. Sådana pensionsförpliktelser ska därmed inte heller samman-

blandas med de förmånsbestämda pensioner som omfattas av bland-

modellen eftersom visstidspensionerna uppfyller kriterierna för en 

ansvarsförbindelse såsom dessa är formulerade i rekommendation 

10.2.1245 Visstidspensionerna anses i och för sig baserade på en intjä-

nandeperiod, men det föreligger däremot ingen förpliktelse att betala 

ut pensionsförmåner innan de särskilda förutsättningarna för detta är 

uppfyllda.1246 

När det gäller pensionsförpliktelser där utbetalning påbörjats, eller 

där det finns grund att anta att utbetalning kommer att ske, hänvisas 

sedermera till 6 kap. 11 § KRL, eftersom dessa pensionsförpliktelser 

vid denna tidpunkt kan betraktas som en ”normal” avsättning. Om 

förmånstagaren har annan inkomst som samordnas med visstids-

pensionen ska en uppskattning och fördelning av vad som ska redovi-

sas som ansvarsförbindelse respektive avsättning göras.1247 

                                                

 
1242

 RKR Rekommendation 2.2 s. 2. 
1243

 RKR Rekommendation 2.2 s. 2. 
1244

 RKR Rekommendation 2.2 s. 3. 
1245

 Jfr 5 kap. 4 § 1 men. KRL och RKR Rekommendation 10.2 s. 2 f. och 6. Jfr även av-

snitt 8.2.4. 
1246

 RKR Rekommendation 2.2 s. 2. 
1247

 RKR Rekommendation 2.2 s. 3. 
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De pensionsförpliktelser som behandlas av RKR i rekommendation 

2.2 relateras således framför allt till bestämmelserna i KRL som gene-

rellt behandlar skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser.1248  

I rekommendation 7.1 behandlas de upplysningar som RKR anser 

ska finnas med i förvaltningsberättelsen; dels i fråga om upplysningar 

om pensionsmedel, dels upplysningar om pensionsförpliktelserna. 

Pensionsmedel definieras i rekommendationen som ”tillgångar som 

enligt särskilt beslut förvaltas för att i framtiden användas för utbe-

talning av pensioner”. En pensionsförpliktelse är, i enlighet med defi-

nitionen i rekommendationen, ”en juridisk bindande utfästelse till 

anställd eller förtroendevald att efter anställningens slut betala er-

sättning”.1249 Rekommendationen är dels en uppföljning av de förar-

betsuttalanden som uttalades i samband med införandet av 8 kap. 3 a 

§ KL, dels ett preciserande av god redovisningssed gällande förvalt-

ningsberättelsen enligt 4 kap. KRL.1250  

I rekommendation 17.1 behandlas värdering av och upplysningar 

om pensionsförpliktelser. Med pensionsförpliktelse avses detsamma 

som i rekommendation 7.1. Värderingen av pensionsförpliktelser re-

gleras inte i KRL. I rekommendationen anges att värderingen av för-

månsbestämda pensionsförpliktelser enligt huvudregeln ska göras 

med tillämpning av RIPS 07.1251 Hänvisningen till RIPS 07 sker i re-

kommendationens normerande del.1252 Därutöver har rekommendat-

ion 17.1 anpassats till OPF-KL. Särskilda värderingsregler gäller, en-

ligt RKR, när ålderspension enligt OPF-KL ska värderas.1253 

 

                                                

 
1248

 Jfr avsnitt 8.2.4. 
1249

 RKR Rekommendation 7.1 s. 2. 
1250

 Se prop. 1996/97:52 s. 52 och vidare avsnitt 11.8. 
1251

 RKR Rekommendation 17.1 s. 3. Jfr avsnitt 4.6, 5.3 och 11.1. 
1252

 Avsnitt 4.6. 
1253

 RKR Rekommendation 17.1 s. 3. 
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11.4 Redovisning enligt blandmodellen av 

åtagandet som upparbetats innan år 

1998  

Införandet av 5 kap. 4 § KRL innebar, som tidigare nämnts, ett från-

gående från vad som tidigare hade ansetts som god redovisnings-

sed.1254 Om god redovisningssed, såsom det kom till uttryck innan 

KRL:s ikraftträdande, hade fortsatt gälla hade hela åtagandet redovi-

sats i balansräkningen som en avsättning. I 5 kap. 4 § KRL fastslås 

dock hur de pensionsförmåner som tjänats in innan KRL trädde i 

kraft ska redovisas på ett särskilt vis i balans- och resultaträkningen. 

Bestämmelsen har följande lydelse: 

 

En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 skall 

inte tas upp som skuld eller avsättning. Utbetalningar av pensionsförmåner 

som intjänats före år 1998 skall redovisas såsom kostnader i resultaträkning-

en.1255  

 

Genom 5 kap. 4 § 1 men. KRL ska redovisningen i balansräkningen av 

det åtagande som har upparbetats innan år 1998 inte redovisas som 

en skuld eller avsättning. I stället ska detta redovisas som en ansvars-

förbindelse inom linjen. Att ansvarsförbindelser (tillsammans med 

eventuella panter) ska tas upp inom linjen framgår av 5 kap. 2 § 1 st. 

KRL.1256 Enligt schemat för balansräkningen i 5 kap. 2 § KRL ska pos-

ten ansvarsförbindelser delas upp i två delposter där den ena rubrice-

ras pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna el-

ler avsättningarna. Den andra delposten rubriceras övriga ansvars-

förbindelser. Det är således den förra posten som avser pensionsåta-

gandet som behandlas i 5 kap. 4 § 1 men. KRL.  

Begreppet ansvarsförbindelse definieras inte i förarbetena till KRL, 

men har definierats av RKR i rekommendation 10.2.1257 Begreppet 

ansvarsförbindelse definieras dock även särskilt i rekommendation-

erna 7.1 och 17.1, men inte i rekommendation 2.2. I rekommendation 

                                                

 
1254

 Avsnitt 11.2. 
1255

 Jfr 5 kap. 2 § och 6 kap. 11 § KRL samt prop. 1996/97:52 s. 80 och 88 f. 
1256

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 55 och avsnitt 3.5. 
1257

 Avsnitt 8.2.4. 
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7.1 används termen ansvarsförbindelse med innebörden ”pensions-

förpliktelser som inarbetats före 1998 vilka redovisas bland ansvars-

förbindelser”.1258 I rekommendation 17.1 används i stället termen an-

svarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser. Termen definieras 

som ”pensionsförpliktelser som intjänats före 1998, samt andra pens-

ionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse”.1259  

Det kan således identifieras att RKR söker att precisera det gene-

rella begreppet ansvarsförbindelse särskilt med avseende på pens-

ionsförpliktelserna. RKR är dock som synes inte helt konsekvent. Till 

att börja med kan konstateras att RKR använder termen ansvarsför-

bindelse i rekommendation 7.1, med en annan innebörd än den inne-

börd som används i rekommendation 10.2.1260 Frågan skulle i och för 

sig kunna betraktas som en icke-fråga eftersom RKR anger att de de-

finitioner som ges av olika begrepp endast gäller vid tillämpningen av 

den aktuella rekommendationen.  

Jag vill dock hävda att det oavsett skrivningen i rekommendation-

erna är olämpligt att definiera samma begrepp på olika sätt i olika re-

kommendationer. Det skapar en otydlighet i fråga om den princip-

byggnad som RKR ska utveckla. Mer lämpligt skulle enligt min me-

ning vara att använda termen ansvarsförbindelse avseende pensions-

förpliktelser, som används i rekommendation 17.1, också i rekom-

mendation 7.1. Det naturliga skulle enligt min uppfattning även vara 

att tillskriva termen samma innebörd i de olika rekommendationerna, 

även om det vid en jämförelse mellan rekommendationerna kan note-

ras att RKR använder en mer avgränsad definition i rekommendation 

7.1 jämfört med definitionen i rekommendation 17.1.1261 

I 5 kap. 4 § 2 men. KRL regleras hur utbetalningar av de pensions-

förmåner som motsvaras av åtagandet som har intjänats före år 1998 

                                                

 
1258

 RKR Rekommendation 7.1 s. 2. 
1259

 RKR Rekommendation 17.1 s. 2. 
1260

 Se RKR Rekommendation 10.2 s. 2 f. 
1261

 Det är enligt min mening oklart om den mer avgränsade definitionen i RKR rekommen-

dation 7.1, är medvetet eller omedvetet uppställd. Vid en jämförelse med rekommendat-

ionens normerande delar kan nämligen noteras att begreppet ansvarsförbindelser 

(om)definieras som alla sådana pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättning-

arna, vilket därmed torde omfatta även förpliktelser som upparbetats efter år 1998, se RKR 

Rekommendation 7.1 s. 3.  
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ska redovisas. Pensionsförmånerna ska redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen när dessa betalas ut.  

I den uppställning av resultaträkningen som framgår av 5 kap. 1 § 

KRL finns det inga specifika poster som behandlar pensionskostna-

derna. I den promemoria som föregick propositionen föreslogs att de 

kostnader som föranleddes av utbetalningar av pensioner i enlighet 

med blandmodellen skulle redovisas på en särskild rad under resultat 

2, benämnd Pensionsutbetalningar enligt äldre ordning. Motivet var 

att dessa kostnader inte var hänförliga till redovisningsårets verk-

samhet och därför skulle de inte heller redovisas tillsammans med 

verksamhetens kostnader.1262 Regeringen beaktade dock inte förslaget 

i propositionen. I propositionen föreslogs ingen särredovisning i re-

sultaträkningen utan utbetalningar av förmåner intjänade innan år 

1998 ska ingå i verksamhetens kostnader.1263 RKR har inte normerat 

frågan ytterligare. 

 

11.5 Redovisning enligt blandmodellen av 

åtagandet som upparbetas efter år 

1998  

I KRL finns det ingen bestämmelse som explicit behandlar pensionså-

tagandet som upparbetas efter år 1998. Att detta åtagande ska redovi-

sas på ett annat sätt än de förpliktelser som upparbetats innan år 

1998 får i stället e contrario anses framgå av 5 kap. 4 § KRL samt 

vissa andra bestämmelser i KRL med tillhörande förarbetsuttalanden.  

Enligt propositionen ska den pensionsskuld som upparbetas efter 

KRL:s ikraftträdande redovisas som en avsättning.1264 I 6 kap. 11 § 

KRL identifieras förutsättningarna för när en viss ekonomisk hän-

delse ska redovisas som en avsättning. En avsättning ska enligt be-

stämmelsen göras för samtliga förpliktelser som är hänförliga till rä-

kenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är 

säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till 

                                                

 
1262

 Ds 1996:30 s. 69 och 101 f. 
1263

 Prop. 1996/97:52 s. 79. 
1264

 Prop. 1996/97:52 s. 55, 80 och 88. Jfr SOU 2016:24 s. 132. 
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den tidpunkt då de ska infrias.1265 I bestämmelsen noteras att 6 kap. 

11 § KRL ska tillämpas om inte annat följer av den särskilda reglering-

en i 5 kap. 4 § KRL. Bestämmelsen verifierar att innebörden av 5 kap 

4 § KRL ska betraktas som ett undantag från huvudregeln att pens-

ionsåtagandet ska redovisas som en avsättning. Enligt schemat för 

balansräkningen i 5 kap. 2 § KRL ska posten avsättningar redovisas 

under en särskild rubrik tillsammans med eget kapital och skulder. 

Posten avsättningar är, på liknande sätt som gäller för ansvarsförbin-

delser, uppdelad i två delposter där den ena rubriceras avsättningar 

för pensioner och liknande förpliktelser. Den andra delposten är 

andra avsättningar. Även gällande balansräkningens uppställning 

har i lagstiftningen således tydliggjorts det särskilda åtagande som 

pensionsskulden utgör. 

Pensionsåtagandet som upparbetas efter år 1998 ska alltså som hu-

vudregel redovisas som en avsättning. Till synes som en följd av detta 

definieras inte begreppet skuld i rekommendation 7.1 eller 17.1, vilket 

dock inte är särskilt överraskande eftersom begreppet inte används i 

någon av dessa rekommendationer. I både rekommendation 7.1 och 

17.1 definieras däremot särskilt vad som avses med en avsättning för 

pensionsförpliktelser. I rekommendation 7.1 används termen avsatt 

till pensioner med innebörden ”pensionsförpliktelser som inarbetats 

från och med 1998 och ska redovisas på balansräkningens passiv-

sida”.1266 I rekommendation 17.1 används termen avsättning för 

pensioner med innebörden ”pensionsförpliktelser som intjänats från 

och med 1998 som redovisas som avsättning”.1267 

Den använda terminologin och begreppsbestämningarna i rekom-

mendation 7.1 och 17.1 avviker som synes något från varandra. Någon 

skillnad i sak är det dock inte fråga om. De avvikelser som förekom-

mer är därmed, enligt min mening, onödiga. Om RKR har för avsikt 

att använda sig av definitioner av olika begrepp, som kan liknas vid 

legaldefinitioner, är det enligt min uppfattning viktigt att använd-

ningen genomförs konsekvent både i fråga om termernas ordalydelse 

samt vad gäller begreppens innebörd. 

                                                

 
1265

 Jfr avsnitt 8.2.4. 
1266

 RKR Rekommendation 7.1 s. 2. 
1267

 RKR Rekommendation 17.1 s. 2. 
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Att RKR valt att använda en särskild terminologi som endast be-

handlar avsättningar till pensioner, är dock i sig i linje med lagstift-

ningen, där avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

enligt 5 kap. 2 § KRL ska identifieras som en delpost under huvudpos-

ten avsättningar i balansräkningen. 

Såsom tidigare har beskrivits ska de pensionsförmåner som intjä-

nas efter år 1998 kostnadsföras i resultaträkningen det år då de tjänas 

in.1268 Både nyintjänade pensionsförmåner och utbetalningar av för-

måner intjänade innan år 1998 ska således ingå i verksamhetens 

kostnader. Räntan på det åtagande som upparbetas efter år 1998 ska 

redovisas i posten finansiella kostnader. Därutöver ska de olika delar-

na av pensionsåtagandet enligt motiven specificeras i en not till resul-

taträkningen.1269 RKR har i sina rekommendationer utvecklat hur 

specifikationen ska gå till.1270 I den delen fungerar den komplette-

rande normgivningen som ett komplement till lagstiftningen och dess 

förarbeten. 

 

11.6 Kravet på att tillämpa blandmodellen 

I detta avsnitt behandlas särskilt hur bestämmelserna i KRL och dess 

förarbeten ska tolkas ifråga om skyldigheten att tillämpa blandmo-

dellen. Det har nämligen visat sig att bestämmelserna om blandmo-

dellen inte med självklarhet har ansetts innebära att t.ex. en fullstän-

dig skuld- och kostnadsredovisning skulle vara otillåten. Vid under-

sökningar av kommunernas årsredovisningar har t.ex. identifierats att 

ett antal kommuner frångått blandmodellen till förmån för fullfonde-

ringsmodellen.1271 

I ett mål från LänsR i Vänersborg från år 2005 prövades frågan om 

en kommuns redovisning av pensionsåtagandet genom en laglighets-

prövning.1272 Fullmäktige i Tranemo kommun beslutade att samtliga 

pensionsförpliktelser, inklusive de förpliktelser som hade intjänats 

före år 1998, skulle redovisas över resultaträkningen. Klagande i må-

                                                

 
1268

 Prop. 1996/97:52 s. 62 och avsnitt 11.2. 
1269

 Prop. 1996/97:52 s. 79. 
1270

 Se RKR Rekommendation 2.2 s. 3 och RKR Rekommendation 17.1 s. 3 f. 
1271

 Se t.ex. Stjernborg (2008) s. 18 f. och RKR Praxisundersökning (2014) s. 7. 
1272

 Länsrätten i Vänersborgs dom den 27 september 2005 i mål nr 3348-04. Jfr avsnitt 3.6. 
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let anförde att detta stod i strid med 5 kap. 4 § KRL, eftersom kom-

munen skulle komma att redovisa vissa pensionsförpliktelser som en 

skuld i stället för en ansvarsförbindelse. Kommunen anförde å sin 

sida att deras redovisningsmodell var mer ambitiös och ändamålsen-

lig än den som förespråkades i KRL och att den valda redovisnings-

lösningen även fick anses ha stöd i förarbetena till KRL.1273 Vidare an-

förde kommunen att 5 kap. 4 § KRL ”i juridiskt avseende [ska] betrak-

tas som en minimiregel som inte förbjuder redovisningsmodeller av 

det slag som Tranemo kommun avser att använda sig av.”1274 

LänsR inledde sina domskäl med att återge innehållet i 5 kap. 4 § 

KRL. Därefter återgav domstolen det avsnitt i propositionen som även 

kommunen hade anfört som stöd för att deras valda redovisningslös-

ning inte skulle anses olaglig. I propositionen uttalas följande: 

 

”Några remissinstanser har uttryckt önskemål om att systemet skall vara så 

flexibelt att det medger en högre ambition i pensionssystemet än vad som blir 

följden av förslaget. Regeringen anser inte att det finns någon motsättning mel-

lan det förslag som nu läggs fram och ett sådant önskemål. En redovisning av 

pensionerna enligt blandmodellen hindrar inte kommuner och landsting som 

vill täcka även hela eller delar av de äldre åtaganden från att göra detta. Detta 

skall i sådana fall ske genom att resultatet anpassas till en motsvarande högre 

nivå. Denna högre ambitionsnivå återspeglas i balansräkningen genom att pos-

ten eget kapital ökar i motsvarande grad. Någon särskild specifikation av detta 

krävs inte i redovisningslagen.”1275 

 

Efter dessa återgivanden uttalade LänsR endast kort att ”[m]ot bak-

grund av uttalandet i förarbetena, och vad som i övrigt framkommit i 

målet, finner länsrätten att det överklagade beslutet inte kan anses 

strida mot lag eller annan författning.”1276 

Till samma slutsats kom FörvR i Malmö i ett mål från år 2012.1277 I 

målet var det Region Skånes tillämpning av fullfonderingsmodellen 

som hade överklagats. FörvR hänvisade till de förarbetsuttalanden 

                                                

 
1273

 Kommunen hänvisade till prop. 1996/97:52 s. 62 f. 
1274

 Länsrätten i Vänersborgs dom den 27 september 2005 i mål nr 3348-04. 
1275

 Prop. 1996/97:52 s. 63. I propositionen används rubriken ”Får man spara mer?” till det 

citerade avsnittet. 
1276

 Länsrätten i Vänersborgs dom den 27 september 2005 i mål nr 3348-04. Inte heller 

någon annan olaglighetsgrund enligt 10 kap. 8 § KL ansågs överträdd. 
1277

 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 12 november 2012 i mål nr 5663-12E.  
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som redovisats ovan och menade att ”[l]agstiftaren kan således anses 

ha uttryckligen angett att användningen av s.k. fullfonderingsmodell 

inte står i strid med bestämmelsen i 5 kap. 4 § lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning.”1278  

LänsR och FörvR har i dessa fall godtagit en redovisningslösning 

som, enligt min uppfattning, direkt strider mot ordalydelsen i 5 kap. 4 

§ KRL, genom en hänvisning till förarbetena. Jag kan inte hålla med 

om den tolkning som domstolarna gör i målen. Till att börja med kan 

anföras att utifrån principen att en klar lagtext ska gå före ett utta-

lande i förarbetena måste 5 kap. 4 § KRL, enligt min uppfattning, an-

ses så klar att bestämmelsen inte ger utrymme för någon annan redo-

visningslösning än den som följer av blandmodellen.1279 Att lagen är 

en ramlag förändrar, enligt min uppfattning, inte den bedömningen. 

Det står utan undantag att en förpliktelse att betala ut pensionsför-

måner som intjänats före år 1998 inte får tas upp som en skuld eller 

en avsättning.  

Enligt min uppfattning är dock domstolarnas tolkning felaktig även 

beaktat de förarbetsuttalanden som har återgivits ovan. Diskussionen 

som förs i propositionen om att det är möjligt att även täcka hela eller 

delar av de äldre åtagandena förs nämligen med utgångspunkten att 

det kan ske inom ramen för en redovisning av pensionerna enligt 

blandmodellen. Resultatet kan härmed anpassas till en motsvarande 

högre nivå samt genom att eget kapital ökar i motsvarande grad.1280 

Även finansutskottet diskuterade blandmodellen. Utöver den lös-

ning som presenterades i propositionen ville utskottet även anföra 

ytterligare en möjlighet för dem som ”önskar att komplettera redovis-

ningen enligt den blandade modellen.”1281 Utskottet menade att KRL 

inte hindrade den kommun som ville redovisa sina pensionsåtagan-

den enligt den praxis som förelåg vid KRL:s införande ”i en not under 

linjen”.1282 Utskottets diskussion och dess förslag utgår såsom jag tol-

kar det från att blandmodellen tillämpas, eftersom möjligheten ges att 

komplettera redovisningen enligt blandmodellen, samt att deras yt-

                                                

 
1278

 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 12 november 2012 i mål nr 5663-12E. 
1279

 Jfr RÅ 1997 ref. 18 och Nergelius (2014) s. 347. 
1280

 Jfr även SOU 2016:24 s. 133. 
1281

 Bet. 1996/97:FiU15 s. 18. 
1282

 Bet. 1996/97:FiU15 s. 18. 
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terligare förslag innebär en möjlig redovisning utöver den redovisning 

som ska ske i enlighet med blandmodellen. En sådan komplettering är 

således något annat än att helt och hållet frångå blandmodellen för att 

i stället använda sig av fullfonderingsmodellen.1283 

Det finns således enligt min uppfattning inte utrymme för att tolka 

och tillämpa bestämmelserna som rör blandmodellen som en form av 

minimireglering. Ordalydelsen i 5 kap. 4 § KRL är såpass klar och 

ovillkorlig att några undantag från bestämmelsen inte bör godtas. En 

annan sak är dock som framgår av förarbeten att en kommun kom-

pletterar redovisningen enligt blandmodellen med att även redovisa 

kommunens ekonomiska ställning inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensioner. 

RKR ifrågasätter i regel inte heller, vad jag kan se, utgångspunkten 

som kommer till uttryck i 5 kap. 4 § KRL i den kompletterande norm-

givningen.1284 

 

11.7 Värdering av och tilläggsupplysning-

ar om pensionsåtagandet 

Såsom tidigare beskrivits behandlas inte värderingen av pensionsåta-

gandet i KRL.1285 I den kompletterande normgivningen behandlas 

frågan i rekommendation 17.1. I rekommendationen hänvisas dock 

vidare till SKL:s värderingsmodell RIPS 07.1286 Bakgrunden till att 

RIPS 07 har tagits in i den normerande delen av rekommendation 17.1 

beskrivs av RKR vara pensionsavtalet KAP-KL, som trädde i kraft år 

2006.1287 Med anledning av det avtalet rekommenderade SKL sina 

medlemmar att tillämpa RIPS 07 fr.o.m. år 2007. RKR hade då inte 

normerat frågan men ansåg att den nya beräkningsmodellen RIPS 07 

fick anses ge ”ett godtagbart resultat för bedömningen av förpliktel-

sens storlek”.1288   

                                                

 
1283

 Jfr t.ex. Brorström, Eriksson & Haglund (2014) s. 81 f. som synes vara av samma upp-

fattning. Se även Brorström (2007) s. 149. 
1284

 Jfr Brorström (2007) s. 149. 
1285

 Avsnitt 11.3. 
1286

 Avsnitt 4.6, 5.3 och 11.3. 
1287

 RKR Rekommendation 17.1 s. 5. Jfr avsnitt 11.2. 
1288

 RKR Rekommendation 17.1 s. 5. 
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Betydelsen av RIPS 07 kan illustreras genom ett exempel. I RIPS 07 

ges bl.a. riktlinjer för vilken kalkylränta (diskonteringsränta) som ska 

användas för att beräkna nuvärdet på pensionsåtagandet. Kalkylrän-

tans påverkan på redovisningen fungerar på så sätt att en sänkning av 

räntan leder till att nu-värdet på skulden ökar och vice versa. Om SKL 

t.ex. beslutar att sänka kalkylräntan innebär detta således att pens-

ionsskulden ökar motsvarande skillnaden jämfört med om existe-

rande ränta hade använts. Eftersom åtagandet är så pass stort kan en 

sådan förändrings påverkan på balansräkningen och resultaträkning-

en bli betydande. I praktiken rör det sig dock endast om en förändrad 

periodisering av det existerande åtagandet. Pensionsutbetalningarnas 

storlek påverkas inte av en förändrad kalkylränta.1289  

Kalkylräntan har sänkts två gånger under 2010-talet, åren 2011 och 

2013. Båda gångerna har räntan sänkts med 0,75 procentenheter, vil-

ket innebär att det är möjligt att identifiera signifikanta förändringar i 

kommunernas årsredovisningar p.g.a. den förändrade räntan. Karl-

stads kommuns årsredovisning från år 2014 kan tas som ett exempel 

från kommunernas årsredovisningar, för att visa den påverkan som 

dessa ränteförändringar har på räkenskaperna. Den senaste sänk-

ningen år 2013 innebar för Karlstads kommuns del att ansvarsförbin-

delsens storlek ökade med 156,1 miljoner kronor medan den redovi-

sade avsättningen ökade med 27,5 miljoner kronor (27,5 miljoner 

kronor belastade således även resultatet för år 2013 p.g.a. den föränd-

rade räntenivån).1290  

I samband med förändringen av räntan år 2011 publicerade RKR 

ett yttrande där det redogjorde för hur förändringen skulle behandlas 

i redovisningen.1291 RKR uttalade att effekterna av den förändrade 

räntan skulle beaktas genomgående i redovisningens alla delar; ba-

lansräkning, resultaträkning och i ansvarsförbindelsen. Vid sänkning-

en av räntan år 2013 anförde SKL att det yttrande som RKR hade 

publicerat i samband med sänkningen av räntan år 2011 även fick an-

                                                

 
1289

 Stjernborg (2008) s. 17. I RIPS 07 beaktas även olika antaganden om livslängden hos 

de pensionsberättigade, eftersom sådana antaganden har stor betydelse vid beräkning av 

livsvarig pension. Livslängdsantaganden påverkar till skillnad mot förändrad kalkylränta 

pensionsutbetalningarnas storlek. 
1290

 Karlstads kommun (2014) s. 72 och 78.  
1291

 Se RKR Yttrande (2011). 
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ses gälla för den nya sänkningen.1292 RKR har inte publicerat något 

nytt yttrande med anledning av den senaste sänkningen av räntan. 

Den senaste revideringen av rekommendation 17, till nuvarande 

version 17.1, föranleddes av det tidigare nämnda förslaget till be-

stämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, 

OPF-KL. Enligt rekommendation 17.1 ska vissa särskilda värderings-

regler tillämpas vid värdering av ålderspension till förtroendevalda 

enligt OPF-KL.1293 För ränteantagandet ska dock RIPS 07 tillämpas. 

Vad som ska noteras är att avtalet OPF-KL endast gäller för förtroen-

devalda som påbörjat sitt uppdrag efter 2014 års val, vilket innebär 

att en tillämpning av blandmodellen redan av denna anledning inte 

aktualiseras. 

Vid värderingen normeras även att särskild löneskatt ska inklude-

ras i redovisningen av pensionsförpliktelsen, vare sig det är fråga om 

en avsättning eller ansvarsförbindelse.1294 

I fråga om förhållandet mellan lagstiftningens innehåll och inne-

hållet i den kompletterande normgivningen kan konstateras att frågan 

om värdering i sin helhet normeras i den kompletterande normgiv-

ningen. Det är till och med så att en av SKL publicerad rekommendat-

ion – RIPS 07 – har kommit att få en direkt betydelse för tillämp-

ningen av den kompletterande normgivningen, som en del av denna. 

RKR har även i ett yttrande ansett att det inte är förenligt med god 

redovisningssed att frångå rekommendation 17.1 (yttrandet avser ur-

sprungsversionen av rekommendation 17) vid värdering av pensionså-

tagandet, vilket således även innefattar SKL:s publicerade RIPS 

07.1295 Det materiella innehållet i den kompletterande normgivningen 

kan dock inte sägas strida mot regleringen i KRL, eftersom inget sägs 

om värderingen av pensionsåtagandet varken i lagen eller i dess för-

arbeten. Det som kan noteras är den regleringsteknik som RKR har 

använt sig utav, som innebär att organet hänvisar vidare till SKL:s 

RIPS 07 vad gäller frågan om värderingen av pensionsåtagandet.  

                                                

 
1292

 SKL (2013a) s. 4. 
1293

 Se RKR Rekommendation 17.1 s. 3. Jfr avsnitt 11.3. 
1294

 RKR Rekommendation 17.1 s. 3. 
1295

 Se RKR Yttrande (2010a).  
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Rekommendation 17.1 har rubriken värdering av och upplysningar 

om pensionsförpliktelser.1296 Enligt rekommendation 17.1 ska upplys-

ningar om pensionsavsättningen lämnas i en not och omfatta det re-

dovisade värdet vid periodens början, de väsentliga poster som har 

förändrat pensionsavsättningen under året samt det redovisade vär-

det vid periodens slut. De krav som gäller för avsättningar ska enligt 

rekommendationen även gälla för pensionsförpliktelser som redovisas 

under ansvarsförbindelser.  

Inom ramen för upplysningsskyldighet uppmärksammas även möj-

ligheten att trygga en del av pensionsförpliktelsen genom försäkring 

och de krav som följer av en sådan lösning. Upplysning ska lämnas 

om vilka förpliktelser som tryggats och det belopp varmed den totala 

redovisade förpliktelsen minskats p.g.a. försäkringen. Upplysning ska 

även lämnas om storleken på eventuella överskottsmedel.1297 Över-

skottsmedel återfinns som ett begrepp vid rubriken definitioner i re-

kommendationen. Någon egentlig definition av begreppet presenteras 

dock inte, utan det konstateras endast att överskottsmedel kan uppstå 

i försäkringen. Därutöver beskrivs att beräkningen av eventuella över-

skott framgår av försäkringsavtal samt ges exempel på hur sådana 

medel kan användas.1298 Enligt rekommendationen ska fortsättnings-

vis upplysning lämnas om aktualiseringsgrad för underlaget för be-

räkning av pensionsförpliktelserna. Aktualiseringsgrad definieras i 

rekommendationen som den andel av personakterna för anställd per-

sonal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrun-

dande anställningar.1299 

Utvecklandet av kravet på tilläggsupplysningar har i stor utsträck-

ning lämnats över till den kompletterande normgivningen. Genom en 

hänvisning i förarbetena till god redovisningssed, har således kraven 

på tilläggsupplysningar i princip helt och hållet formulerats av 

RKR.1300 Beaktat hur frågan behandlas i de traditionella rättskällorna 

                                                

 
1296

 Jfr rekommendation 7.1 som har rubriken upplysningar om pensionsmedel och pens-

ionsförpliktelser. I rekommendation 7.1 behandlas upplysningsskyldigheten i förvaltnings-

berättelsen, se vidare avsnitt 11.8. 
1297

 RKR Rekommendation 17.1 s. 3. 
1298

 RKR Rekommendation 17.1 s. 3. 
1299

 RKR Rekommendation 17.1 s. 2 f. 
1300

 Jfr avsnitt 3.5. 
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är det dock inte möjligt att hävda att den kompletterande normgiv-

ningen går utöver bestämmelserna i KRL, eftersom det i princip sak-

nas referenspunkter i lagstiftningen och förarbetena som den kom-

pletterande normgivningen behöver förhållas till. Det kan dock sam-

tidigt diskuteras huruvida den kompletterande normgivningen verkli-

gen fungerar som endast ett komplement till lagstiftningen i dessa 

fall. I stället synes det vara fråga om en i stor utsträckning självstän-

dig regelgivning vars gränser har liten anknytning till de ramar lag-

stiftningen ställer upp. 

 

11.8 Förvaltningen av pensionsmedel 

I 8 kap. 3 § KL stadgas att fullmäktige ska meddela närmare föreskrif-

ter om medelsförvaltningen. Bestämmelsen anknyter dels till det 

övergripande målsättningsstadgandet om god ekonomisk hushållning 

i 8 kap. 1 § KL, dels till 8 kap. 2 § KL där det stadgas att kommunerna 

ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning 

och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Någon närmare vägledning 

om vad föreskrifterna ska innehålla ges dock inte i motiven, utan frå-

gan överlämnas till kommunerna att reglera inom ramen för det 

kommunala självstyret.1301 Utgångspunkten är alltså att föreskrifterna 

ska bidra till god ekonomisk hushållning samt att uppfylla kravet på 

god avkastning och betryggande säkerhet. 

I slutet av 1990-talet infördes 8 kap. 3 a § KL som särskilt reglerar 

fullmäktiges skyldighet att meddela närmare föreskrifter för förvalt-

ningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Av ordalydelsen 

framgår att det i föreskrifterna ska anges hur medlen ska förvaltas. 

Det ska även fastslås vilken tillåten risk vid placeringen av medlen 

som ska godtas. Vidare ska det enligt bestämmelsen anges hur upp-

följning och kontroll av förvaltningen ska ske. Enligt 8 kap. 3 a § 2 st. 

KL ska föreskrifterna omprövas så snart det finns skäl för det. 

Som visats tidigare i detta kapitel innebär blandmodellen att de 

pensionsförpliktelser som upparbetats efter KRL:s införande redovi-

sas som en avsättning i balansräkningen, medan vissa förpliktelser 

som upparbetats innan år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 

                                                

 
1301

 Jfr prop. 1990/91:117 s. 110 f. och 212 samt avsnitt 2.3.4. 
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inom linjen. Redovisningsmodellen har betydelse för bestämmelserna 

om medelsförvaltningen eftersom det i enlighet med motivuttalan-

dena endast är de pensionsförpliktelser som ska skuldföras i enlighet 

med blandmodellen, med andra ord den skuld som upparbetats efter 

KRL:s införande, som omfattas av bestämmelsen i 8 kap. 3 a § KL. 

Anledningen till begränsningen av bestämmelsens tillämpningsom-

råde var huvudsakligen att de medel som inte skuldfördes, inte heller 

skulle omfattas av balanskravet och därmed inte skulle generera nå-

got ökat sparande.1302 Regleringen i KL bör dock ses som en minimi-

reglering, eftersom det i propositionen fortsättningsvis anförs att 

kommunerna har möjlighet att självständigt bedöma huruvida och i 

vilken utsträckning reglerna ska tillämpas även för övrig medelsför-

valtning.1303 

I samband med motiveringen av bestämmelsen som omfattar full-

mäktiges skyldighet att ange hur uppföljningen och kontrollen av för-

valtningen av pensionsmedlen ska ske, diskuterades även hur upp-

följningen borde ske i den externa redovisningen. Det uttalades bl.a. 

att kommunerna bör ha med uppgifter i en not till årsredovisningen 

och kommentera i förvaltningsberättelsen hur dessa medel förvaltats. 

Enligt propositionen borde det av årsredovisningen ”framgå i vilka 

tillgångsslag som pensionsmedlen har placerats, vilken avkastning 

som uppnåtts och hur medlen förvaltats vid återlåning av pensions-

medlen till kommunen eller landstinget.”1304 Hur detta närmare bör 

utformas fick dock enligt lagstiftaren vara en uppgift för RKR att ut-

veckla inom ramen för god redovisningssed.1305 

I rekommendationen 7.1, där frågan behandlas i den komplette-

rande normgivningen, anförs inledningsvis att uppföljningen av full-

mäktiges föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel ska omfatta 

alla pensionsmedel som är identifierade som sådana, både de som är 

redovisade i balansräkningen och de som är redovisade som ansvars-

förbindelser. Därefter räknas i sex punkter upp vilka närmare upplys-

ningar som enligt RKR ska ges i förvaltningsberättelsen om pensions-

förpliktelserna och pensionsmedelsförvaltningen. De uppgifter som 

                                                

 
1302

 Se SOU 1997:78 s. 155 f. och prop. 1997/98:52 s. 10 f. 
1303

 Prop. 1997/98:52 s. 11.  
1304

 Prop. 1997/98:52 s. 16 f. Jfr SOU 1997:78 s. 161 ff. 
1305

 Prop. 1997/98:52 s. 17. Jfr SOU 1997:78 s. 162.  
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ska framgå är: avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner 

och liknande förpliktelser; ansvarsförbindelser (inkl. särskild lö-

neskatt); finansiella placeringar avseende pensionsmedel (om pens-

ionsmedel inte finns ska detta enligt rekommendationen anges); åter-

lånade medel; de tillgångsslag som förvaltade pensionsmedel place-

rats i och vilken avkastning som uppnåtts; samt en beskrivning av ut-

vecklingen från föregående år.1306 Återlånade medel definieras som 

”skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pens-

ionsmedel, angivna till marknadsvärde” och avkastning definieras 

som ”summan av direktavkastning och förändring av marknadsvär-

det”.1307 

I bilagan till rekommendationen diskuteras användandet av be-

greppet återlånade medel. RKR uppmärksammar inledningsvis att 

lagstiftaren i förarbetena till 8 kap. 3 a § KL endast konstaterar att det 

i förvaltningen av pensionsmedel ingår en möjlighet att återlåna dessa 

medel för att investera eller amortera skulder, utan att närmare defi-

niera begreppet återlån.1308 Efter en jämförelse med lagen (1967:531) 

om tryggande av pensionsutfästelser, TryggandeL, där begreppet åter-

lån ges en specifik innebörd, konstaterar RKR att begreppet måste ges 

en särskild definition avseende de kommunala pensionsmedlen.1309 

TryggandeL gäller nämligen inte när kommuner förvaltar pensions-

medel i egen regi.1310 

Eftersom medel som avsatts för pensioner efter fullmäktigebeslut 

kan upphöra att ha detta syfte, menar RKR, att återlånade medel i en 

kommunal kontext endast kan definieras som skillnaden mellan pens-

ionsåtagandet och de medel som är öronmärkta för detta syfte. Som 

redogjorts för ovan har RKR definierat återlånade medel som skillna-

den mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsme-

del. Med totala pensionsförpliktelser avses således både den förplik-

                                                

 
1306

 RKR Rekommendation 7.1 s. 3. 
1307

 RKR Rekommendation 7.1 s. 2. 
1308

 RKR Rekommendation 7.1 s. 4. Jfr prop. 1997/98:52 s. 12 f. och bet. 1997/98:KU17 s. 

6. 
1309

 Enligt 11 § 1 st. TryggandeL, får en pensionsstiftelse låna ut medel till arbetsgivaren, 

om det ställs betryggande säkerhet för lånet alternativt om tillsynsmyndigheten medger 

det. 
1310

 Om kommunen väljer att överföra medel till en pensionsstiftelse blir 9–22 §§ Trygg-

andeL tillämpliga, se SOU 2016:24 s. 177 f. 
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telse som redovisas som en avsättning och den som redovisas som 

ansvarsförbindelse. Definitionen, vilken även RKR självt uppmärk-

sammar, stämmer inte överens med den definition av de medel som 

enligt förarbetena ska omfattas av 8 kap. 3 a § KL.1311 Eftersom före-

skrifterna som fullmäktige ska besluta om enligt 8 kap. 3 a § KL, en-

ligt förarbetena, endast måste omfatta den skuld som har upparbetats 

efter KRL:s ikraftträdande, är det rimligt att förutsätta att även åter-

lånade medel ska beräknas i enlighet med detta synsätt. Definitionen 

av återlånade medel skulle därmed i enlighet med förarbetena formu-

leras som skillnaden mellan avsättningen för pensioner och förval-

tade pensionsmedel. En sådan definition menar dock RKR skulle ge 

en missvisande bild av förhållandet mellan åtagandet för pensioner 

och de medel som öronmärkts för att reglera åtagandet, och anför att 

”[m]ed hänsyn till vikten av att upplysningarna i förvaltningsberättel-

sen ger en helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltade pens-

ionsmedel” används i rekommendation 7.1 en annan definition.1312 

RKR anser sig därmed inte bundet av förarbetsuttalandena till de 

aktuella bestämmelserna. Den traditionella rättskälleläran respekte-

ras således inte fullt ut, utan RKR synes endast anse sig vara bundet 

av lagtextens ordalydelse och utvecklar de redovisningslösningar som 

det finner lämpliga inom ramen för ordalydelsen. Principiellt sett 

strider, enligt min uppfattning, därmed tolkningen och normering av 

RKR mot utfallet av en traditionell lagtolkning av 8 kap. 3 a § KL. 

RKR synes gällande denna fråga även agera i gränslandet för sitt upp-

drag i och med organets egenhändiga tolkningar av bestämmelser i 

KL.1313 

 

                                                

 
1311

 RKR Rekommendation 7.1 s. 4. Jfr prop. 1997/98:52 s. 10. 
1312

 RKR Rekommendation 7.1 s. 5. 
1313

 Förhållandet mellan RKR:s uppdrag och tolkningen av KL och dess förarbeten är som 

tidigare noterats inte helt okomplicerat, se avsnitt 4.2. Jfr t.ex. RKR Information (2015b) 

och RKR Yttrande (2011).   
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11.9 Rekommendationernas formella in-

nehåll 

I rekommendation 7.1 hänvisas till rekommendation 10 om redovis-

ning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. Re-

kommendation 10 har dock reviderats två gånger och föreligger nu-

mera i version 10.2. Vid båda dessa revideringar har RKR genomfört 

materiella förändringar av rekommendationernas innehåll. Vid den 

första revideringen utmönstrades de rekommendationer som behand-

lade eventualtillgångar. Vid den andra revideringen – till nuvarande 

version 10.2 – förklarar RKR att de genom revideringen genomfört en 

väsentlig principförändring.1314 Principförändringen innebär att 

kommunerna enligt RKR rekommendation 10.2 numera får göra av-

sättningar endast för s.k. legala förpliktelser och inte såsom tidigare 

även för informella förpliktelser. Med legal förpliktelse avses en sådan 

förpliktelse som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan lag-

lig grund.1315 

Såsom genomgående har påtalats är det enligt min uppfattning 

olämpligt att inte RKR arbetar mer konsekvent med att uppda-

tera/revidera hänvisningar etc. inom ramen för den kompletterande 

normgivningen.1316 

 

11.10 Sammanfattande utvärdering 

Redovisningen av det kommunala pensionsåtagandet är en av de frå-

gor inom kommunal sektor som har uppmärksammats och diskute-

rats kontinuerligt sedan modellen Kf/Lf 86 introducerades. Den re-

dovisningslösning som regleras i KRL skiljer sig från vad som gäller 

för privat sektor.1317 Sättet att redovisa förmånsbestämda pensioner 

innebär som visats att en stor del av det kommunala pensionsåtagan-

                                                

 
1314

 Se RKR Rekommendation 10.2 s. 11. 
1315

 RKR Rekommendation 10.2 s. s. 2 och jfr avsnitt 8.2.4. Möjligheten att även göra av-

sättningar för informella förpliktelser föreligger fortfarande inom privat sektor, men även 

inom ramen för IPSASB:s standarder, se t.ex. BFNAR 2012:1 p. 21.4–21.7, IAS 37 p. 10 

och 14 samt IPSAS 19 p. 18 och 22.  
1316

 Jfr avsnitt 9.9 och 10.8. 
1317

 Jfr t.ex. prop. 2015/16:3 s. 159 och SOU 2016:24 s. 159. 
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det inte redovisas i balansräkningen, vilket ur ett redovisningsteore-

tiskt perspektiv kan ifrågasättas. Regeringen var naturligtvis med-

veten om detta när förslaget till KRL presenterades.1318 Innebörden av 

god redovisningssed förändrades därmed. Intressant i sammanhanget 

är att utgångspunkten vid blandmodellens införande synes varit den-

samma som när regleringen av den särskilda redovisningslösningen 

för vissa bidrag till infrastruktur infördes.1319 En särskild lagreglering 

ansågs nödvändig för att förändra den redovisningspraxis som förelåg 

inom ramen för god redovisningssed. Det kan således anföras att även 

utgångspunkterna för att lagstifta om pensionsåtagandet stämmer 

överens med teorin om rättslig polycentri.1320 

RKR har sedermera haft att förhålla sig till den aktuella modellen 

vid publicerandet av kompletterande normgivning. Vid en sammanta-

gen bedömning synes RKR i den kompletterande normgivningen re-

spekterat lagregleringen och kompletterat de bestämmelser som före-

ligger i KRL. Det går dock att identifiera hur RKR, bl.a. vad gäller re-

dovisningen av förvaltningen av pensionsmedel, ser svårigheter med 

den bild av den kommunala ekonomin som en tillämpning av bland-

modellen innebär. RKR förordar i detta fall en annan lösning än den 

som företräds i förarbetena till den aktuella bestämmelsen i KL.1321  

En intressant fråga ur ett regleringsperspektiv är hur RKR i den 

normerande delen av rekommendation 17.1, har hänvisat vidare till 

SKL:s rekommendation RIPS 07. Därutöver har RKR i ett yttrande 

uttalat att ett avvikande från de beräkningsgrunder som ges i RIPS 07 

inte kan betraktas vara i enlighet med god redovisningssed, även om 

det görs med hänvisning till försiktighetsprincipen. Om RKR:s upp-

fattning godtas torde den kommun som avviker från RIPS 07 vara 

skyldig att tillämpa 1 kap. 3 § 2 st. KRL och således upplysa om avvi-

kelsen och motivera varför avvikelsen skett. 

En sådan tolkning förutsätter dock att det accepteras att RKR ge-

nom sin normeringsteknik identifierar och hänvisar till olika organ 

och deras rekommendationer etc. i sin kompletterande normgivning. 

Att SKL, vid en tolkning av 1 kap. 3 § 2 st. KRL, därmed skulle betrak-

                                                

 
1318

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 62. 
1319

 Jfr avsnitt 10.9. 
1320

 Jfr avsnitt 1.3.2 och 7.5. 
1321

 Se avsnitt 11.8. 
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tas som ett sådant normgivande organ som det hänvisas till i be-

stämmelsen saknar däremot stöd. Inte heller RKR hänvisar till SKL 

när det i generella termer diskuterar den kompletterande normgiv-

ningen inom det redovisningsrättsliga området.1322 Den rättsliga 

ställningen för organ – i det här fallet SKL – som är delaktiga i ut-

vecklingen av god redovisningssed genom att RKR hänvisar till dessa 

är i viss mån oklar. Enligt RKR synes dock rekommendationer från 

sådana organ kunna utgöra god redovisningssed om RKR uttryckligen 

hänvisar till dem i den kompletterande normgivningen. 

Avslutningsvis är det befogat med en allmän reflektion om regle-

ringen av redovisningen av det kommunala pensionsåtagandet i den 

kompletterande normgivningen. Enligt min uppfattning skulle över-

skådligheten förbättras med en rekommendation som behandlade alla 

de frågor som omfattar redovisningen av det kommunala pensionså-

tagandet. Även om just frågan om redovisningen av det kommunala 

pensionsåtagandet är en särskilt komplex fråga som kan motivera 

flera rekommendationer, synes en utveckling i den riktningen bättre 

stämma överens med hur RKR reglerat andra frågor.1323 

Något som också är värt att notera är KomRed-utredningens för-

slag om en övergång från blandmodellen till fullfonderingsmodellen. 

Utredningen anser således inte att blandmodellen bör fasas ut natur-

ligt under de närmaste cirka 20 åren, utan i stället bör en fullständig 

övergång till fullfondering ske redan i dag. Utredningen har föreslagit 

ett antal förändringar av lagstiftningen med anledning av förslaget.1324 

  

                                                

 
1322

 Se t.ex. RKR Idéskrift (2011) s. 4. Jfr även SOU 2016:24 s. 272 ff. 
1323

 Jfr Falkman & Orrbeck (2001) s. 140 och t.ex. RKR Rekommendation 23. 
1324

 Se SOU 2016:24 s. 159 ff. 
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12 Sammanställd redovisning 

12.1 Inledning 

Den sammanställda redovisningen som kommunerna är skyldiga att 

upprätta enligt KRL kan liknas vid koncernredovisningen för bolag 

inom den privata sektorn. Genom att upprätta en sammanställd redo-

visning beskriver en kommun den ”kommunala koncernen”, vilken 

även inkluderar sådan verksamhet som kommunerna är engagerade i 

utöver den förvaltning som sker i egen regi. Den sammanställda redo-

visningen kan därmed komma att omfatta verksamhet som bedrivs av 

t.ex. aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ide-

ella föreningar och kommunalförbund.1325 

Bestämmelserna i KRL och RKR:s kompletterande normgivning 

om den sammanställda redovisningen är i sig explicit och implicit ut-

formade med framför allt ÅRL:s bestämmelser som förebild. En jäm-

förelse med ÅRL:s bestämmelser är därmed i flera fall nödvändig för 

att tolka och tillämpa den kommunala redovisningsregleringen. 

Regleringen av den sammanställda redovisningen omfattar en 

kommuns skyldigheter vid upprättandet av sin årsredovisning.  Det är 

således kommunerna som sådana som vid upprättandet av den sam-

manställda redovisningen ska tillämpa bestämmelserna som gäller i 

KRL och i den kompletterande normgivningen. De juridiska personer 

som kan komma att ingå i kommunernas sammanställda redovisning 

ska i sin egen redovisning, i egenskap av privaträttsliga associationer, 

tillämpa de normer som gäller för privat sektor.1326 I de fall avvikelser 

i redovisningen förekommer p.g.a. tillämpningen av olika regelverk, 

måste de juridiska personernas redovisning justeras innan de presen-

teras i kommunens sammanställda redovisning.1327 

Många av de juridiska personer som enligt regleringen i KRL ska 

upptas i den sammanställda redovisningen kan således i en offentlig-

rättslig kontext betraktas som ett slags förlängning av den offentli-

grättsliga juridiska personen kommunen som lyder under offentli-

                                                

 
1325

 Prop. 1996/97:52 s. 90. Jfr t.ex. RÅ 1997 ref. 47 där en kommunal stiftelse ansågs 

ingå i ”kommunernas samlade verksamhet”. 
1326

 Med undantag för kommunalförbund som också ska tillämpa KRL, se 1 kap. 2 § KRL. 
1327

 RKR Idéskrift (2014) s. 84. Jfr RKR Information (2015a). 
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grättsliga regler, medan de i en redovisningsrättslig kontext ska ses 

som en privaträttslig juridisk person som har att förhålla sig till redo-

visningsrättsliga regler som gäller för privat sektor. Följderna av detta 

måste sedan, i en kommunal redovisningsrättslig kontext, hanteras 

inom ramen för sammanställda redovisningen. 

I 3 kap. 2 § p. 5 KRL identifieras den sammanställda redovisningen 

som en av fem huvuddelar i den kommunala årsredovisningen.1328 

Den sammanställda redovisningen är dock oftast inarbetad i årsredo-

visningens övriga huvuddelar, framför allt i förvaltningsberättelsen 

och i resultat- och balansräkningen.1329 De materiella regler som styr 

innehållet i den sammanställda redovisningen och som främst kom-

mer undersökas och utvärderas i detta kapitel, är dels bestämmelser-

na i 8 kap. 1 och 2 §§ KRL, dels RKR:s rekommendation 8.2 som spe-

cifikt behandlar den sammanställda redovisningen. 

 

12.2 Bakgrund 

Kravet på kommunerna att upprätta en form av ”koncernredovisning” 

infördes i författningsform i KL år 1991.1330 Frågan hade följt diskuss-

ionen som förts om att införa generella bestämmelser om kommunala 

bolag och stiftelser i KL.1331 

Diskussionen om att insyn och kontroll av den kommunala verk-

samhet som bedrevs i privaträttsliga former skulle säkerställas genom 

ökade krav på redovisningen hade då förekommit i flera av de utred-

ningar som sedermera låg till grund för den nya KL. Ett förenklat krav 

på styrelsen att årligen göra en sammanställning och yttra sig över det 

ekonomiska utfallet av kommunalföretagens verksamhet inför full-

mäktige, föreslogs redan av kommunalföretagskommittén i början av 

1980-talet.1332 Kommittén framhöll dock att det inte var fråga om ”en 

                                                

 
1328

 Jfr avsnitt 3.5. 
1329

 Jfr t.ex. RKR Rekommendation 8.2 s. 12. 
1330

 Prop. 1990/91:117 s. 21 och SOU 1990:24 s. 146 f. 
1331

 Se SOU 1990:24 s. 84 ff. och 180 ff., prop. 1990/91:117 s. 49 ff. och 161 ff. samt bet. 

1990/91:KU38 s. 43 ff. och 165 f. Jfr även bl.a. SOU 1965:40, SOU 1975:41, SOU 1982:13 

och Ds C 1985:13. Bestämmelser om kommunala entreprenader infördes under år 1994 i 

KL genom SOU 1993:90, prop. 1993/94:188 och bet. 1993/94:KU40, samt kompletterades 

under år 2002 genom SOU 2001:48, prop. 2001/02:80 och bet. 2001/02:KU14. 
1332

 SOU 1982:13 s. 21 f., 110 f. och 132 f. 
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koncernredovisning i egentlig bemärkelse”.1333 Införandet av en sär-

skild lagregel avstyrktes sedermera av stat-kommunberedningen, som 

i stället ville införa motsvarande ”krav” i motivtexten till kommitténs 

föreslagna 1 kap. 6 § 1 st. KL.1334  

Frågan om det skulle ställas upp någon form av krav på kommunal 

”koncernredovisning” i KL återkom vid kommunallagsgruppens ar-

bete med förslag till ny KL.1335 Gruppen anförde att det skulle vara av 

”stort värde” med någon form av samlad redovisning, vilket skulle 

kunna leda till ”en mer samlad bild av kommunernas och landsting-

ens totala ekonomiska engagemang”.1336 Kommunallagsgruppen av-

stod dock från att föreslå någon lagreglering i frågan med hänvisning 

dels till att det förslag som stat-kommunberedningen hade lagt fram 

vid den aktuella tidpunkten var under beredning i regeringskansliet, 

dels beaktat att ett arbete hade inletts av Svenska kommunförbundet 

med att utarbeta en modell för kommunal ”koncernredovisning”.1337 

Det arbete hos Svenska kommunförbundet som kommunallags-

gruppen refererade till var ett arbete som hade initierats strax efter 

presenterandet av den nya modellen Kf/Lf 86. Kommunförbunden 

hade nämligen inte behandlat hur någon form av sammanställd redo-

visning skulle utformas varken i modellen Kf/Lf 86 eller i det tillhö-

rande normalreglementet.1338 En särskild skrift presenterades av 

kommunförbundet år 1989.1339 Skriften beskrevs som en handbok och 

avsikten var att presentera en modell för hur en kommunal ”koncern-

redovisning” kunde ställas upp. Perspektivet var såväl teoretisk som 

praktiskt.1340 Utgångspunkten var att en ”koncernredovisning” borde 

upprättas och även borde ges en ”framskjuten plats i årsredovisning-

en”.1341 I skriften behandlades utförligt ”koncernredovisningens” olika 

delar. Det anfördes bl.a. i fråga om konsolideringsmetoder att dessa 

                                                

 
1333

 SOU 1982:13 s. 132. 
1334

 Ds C 1985:13 s. 108. Dåvarande 1 kap. 6 § KL motsvaras närmast av nuvarande be-

stämmelser i 3 kap. 16-18 b §§ KL. 
1335

 Se Ds C 1987:5 och Ds 1988:52. 
1336

 Ds C 1987:5 s. 90. 
1337

 Ds C 1987:5 s. 90 f. 
1338

 Brorström (1997) s. 39. 
1339

 Svenska kommunförbundet (1989). Jfr även Svenska kommunförbundet (1992). 
1340

 Svenska kommunförbundet (1989) s. 8. 
1341

 Svenska kommunförbundet (1989) s. 28. 
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med hänsyn till värdering skulle ske enligt förvärvsmetoden. I fråga 

om specificering skulle proportionell konsolideringsmetod använ-

das.1342 Därutöver anfördes bl.a. att de rapporter som skulle ingå i 

”koncernredovisningen” borde vara en förvaltningsberättelse, balans- 

och resultaträkning, samt en finansieringsanalys.1343  

I kommunallagskommitténs betänkande, som sedermera konkret 

kom att ligga till grund för den proposition där en ny KL föreslogs, 

togs frågan om kravet på en kommunal ”koncernredovisning” upp på 

nytt. Kommittén anförde inledningsvis att utifrån den omfattning 

som då kunde identifieras vad gällde antal, ekonomisk omfattning och 

antalet anställda i de kommunala företagen var det uppenbart att bil-

den av kommunernas ekonomiska ställning påverkades beroende på 

om dessa togs med i årsredovisningen eller inte. Vidare anfördes att 

kommunen och dess företag måste ses som en beslutsenhet som full-

mäktige har det samlade ansvaret för. De förtroendevalda måste där-

för ha möjlighet att bedöma kommunens samlade ekonomiska verk-

samhet. Kommittén menade därför att det fanns behov av en be-

stämmelse som fastslog ett krav med innebörden att kommunerna i 

sin årsredovisning skulle presentera uppgifter om det ekonomiska 

utfallet även för de kommunala företagen.1344  

I propositionen till KL fullföljdes detta förslag och regeringen an-

förde således att ett krav på en form av ”koncernredovisning” skulle 

införas i den nya KL.1345 Regeringen ansåg dock att det inte behövdes 

mer preciserade regler än en övergripande bestämmelse och föreslog i 

stället att koncernredovisningens ”tekniska utformning” skulle anför-

tros kommunerna själva ”mot bakgrund av vad som är förenligt med 

god redovisningssed.”1346 Efter vissa kompletteringar i utskottsbe-

handlingen – vad gäller upplysningar om borgensförbindelser och 

övriga ansvarsförbindelser i årsredovisningen1347 – fick dåvarande 8 

kap. 17 § KL följande lydelse:  

 

                                                

 
1342

 Svenska kommunförbundet (1989) s. 37 ff. 
1343

 Svenska kommunförbundet (1989) s. 89 ff. 
1344

 SOU 1990:24 s. 35 och 146 f. 
1345

 Prop. 1990/91:117 s. 21, 123 och 215.  
1346

 Prop. 1990/91:117 s. 123. Jfr SOU 1990:24 s. 147.  
1347

 Jfr prop. 1990/91:117 s. 252 och bet. 1990/91:KU38 s. 168. 
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I årsredovisningen skall upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Upplys-

ning skall också lämnas om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindel-

ser. 

Årsredovisningen skall också omfatta sådan kommunal verksamhet som bed-

rivs i form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller 

handelsbolag. 

 

Begreppet ”koncernredovisning” användes i förarbetena när bestäm-

melser om detta föreslogs föras in i 1991 års KL.1348 Kravet på en form 

av koncernredovisning framgick således av 8 kap. 17 § 2 st. KL, men 

anknöts till 8 kap. 17 § 1 st. KL i den meningen att även koncernredo-

visningen skulle innehålla uppgifter om utfallet, finansieringen och 

den ekonomiska ställningen vid årets slut.1349 En sådan skyldighet i 

lag var därmed en nyhet för den kommunala sektorn. Samlingsnam-

net i KL för dessa juridiska personer var, enligt dåvarande 3 kap. 16 § 

KL, kommunala företag. 3 kap. 16 § KL var i första hand tänkt att re-

glera överlämnandet av kommunala angelägenheter till kommunalt 

ägda bolag. Utformningen av lagtexten kom dock att innebära att 

även t.ex. privata utförare omfattades av bestämmelsen.1350 Begreppet 

kommunala företag har genom de senaste förändringarna av be-

stämmelserna i 3 kap. 16–19 b §§ KL utmönstrats ur lagstiftningen.1351 

Även om koncernredovisningens tekniska utformning skulle över-

lämnas till kommunerna själva uttalade regeringen att redovisnings-

skyldigheten borde omfatta alla kommunala företag där kommunerna 

hade ett andelsintresse, oavsett hur litet detta intresse var.1352 KU re-

viderade denna formulering något vid sin behandling av förslaget. Ut-

skottet anförde att en andel av nu diskuterat slag i vissa fall kunde 

vara mycket liten och att det enligt utskottet fick anses ligga ”i sakens 

natur att årsredovisningen i vad den avser sådana fall kan inskränkas 

med hänsyn till omständigheterna”.1353  

                                                

 
1348

 Prop. 1990/91:117 s. 21 och 123. 
1349

 Jfr prop. 1990/91:117 s. 123. 
1350

 SOU 2013:53 s. 110. Jfr bet. 1990/91:KU38 s. 43 f. och 165. 
1351

 Se SFS 2014:573. Jfr prop. 2013/14:118 s. 43 f. och 91 ff. samt SOU 2013:53 s. 109 ff. 

Se vidare avsnitt 12.3. 
1352

 Prop. 1990/91:117 s. 123. 
1353

 Bet. 1990/91:KU38 s. 77. 
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Bestämmelsen i KL om krav på en form av koncernredovisning be-

handlades i anslutning till införandet av KL i en anvisning av Refe-

rensgruppen i redovisning.1354 I anvisningen hänvisades vidare till 

Svenska kommunförbundets skrift från år 1989 och innehållet i an-

visningen överensstämde också i allt väsentligt med de överväganden 

som hade presenterats i 1989 års skrift.  

I anvisningen behandlades vissa frågor av särskild betydelse ur ett 

särartsperspektiv, bl.a. frågan om den kommunala ”koncerndefinit-

ionen” och vilka metoder som skulle användas vid konsolideringen. 

Den kommunala koncernen skulle i enlighet med anvisningen definie-

ras som kommunen och dess hel- och samägda företag. En ytterligare 

förutsättning var att kommunen hade ett bestämmande eller väsent-

ligt inflytande i bolagen. Riktmärket som sattes för väsentligt infly-

tande, i enlighet med dåvarande svensk och internationell praxis, var 

20 % röstandel.1355  

Referensgruppen anförde även i sin anvisning att väsentlighets-

principen skulle beaktas vid prövningen av vilka juridiska personer 

som skulle redovisas i den sammanställda redovisningen, detta oav-

sett andelsinnehav. Därmed skulle bl.a. omsättning och tillgångar och 

således även frågan huruvida en konsolidering tillförde väsentlig in-

formation beaktas vid bedömningen.1356 De metoder som föreslogs 

var förvärvsmetoden respektive metoden om proportionell konsolide-

ring. Förslagen var som synes hämtade från Svenska kommunförbun-

dets skrift från år 1989. Genom den nya bestämmelsen i KL och Refe-

rensgruppens anvisning stod det därmed klart att kommunerna var 

skyldiga att upprätta en form av koncernredovisning.  

Bestämmelser om koncernredovisning överfördes sedermera till 

KRL vid dess införande samtidigt som bestämmelsen i KL utmönstra-

des.1357 I 8 kap. KRL ställs det i dag upp ett krav på sammanställd re-

dovisning. Begreppet sammanställd redovisning används även i 3 

kap. 2 § KRL. I propositionen till KRL jämfördes detta begrepp med 

begreppet ”koncernredovisning”. Regeringen anförde att den sam-

                                                

 
1354

 Se Referensgruppen i redovisning (1991). 
1355

 Referensgruppen i redovisning (1991). 
1356

 Referensgruppen i redovisning (1991). Jfr RKR Rekommendation 8 s. 2 f. 
1357

 Se Ds 1996:30 s. 66 f. och 73 ff., prop. 1996/97:52 s. 47 och 58 ff. samt SFS 

1997:615.  
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manställda redovisning som upprättades i kommunerna ”något orik-

tigt” brukade beskrivas som just en ”koncernredovisning”.1358 Rege-

ringen uppmärksammade i detta sammanhang att begreppet ”kon-

cern” avser ett förhållande mellan ett moderbolag och dess dotterbo-

lag inom associationsrätten, vilket enligt regeringens mening innebar 

att benämningen ”koncernredovisning” inte var lämplig att använda i 

KRL.1359  

I KRL utvecklades kraven på den sammanställda redovisningen nå-

got i jämförelse med den tidigare regleringen i KL. I 8 kap. 1 § KRL 

ställdes det upp ett krav på att redovisa kommunens samlade verk-

samhet i vad som kom att rubriceras som en gemensam förvaltnings-

berättelse, vilken närmast kan anses motsvara den tidigare gällande 

bestämmelsen i 8 kap. 17 § 2 st. KL. I 8 kap. 1 § KRL hänvisas även 

vidare till 4 kap. KRL där bestämmelserna om förvaltningsberättelsen 

är samlade.  

Därutöver tillkom en bestämmelse om krav på sammanställda re-

sultat- och balansräkningar enligt 8 kap. 2 § KRL. Någon uttrycklig 

reglering av detta senare krav hade inte, noterade regeringen, funnits 

tidigare varken i KL eller i normalreglementet. Det förslag som pre-

senterades skulle dock, enligt regeringen, samtidigt anknyta till vad 

som var praxis i kommunerna samt till Referensgruppen i redovis-

nings uttalanden, av vilka redan framgick att sammanställda resultat- 

och balansräkningar skulle upprättas.1360   

Det senare kravet – på sammanställda resultat- och balansräkning-

ar enligt 8 kap. 2 § KRL – kom att delvis motiveras av den diskussion 

som i samma lagstiftningsärende fördes om införandet av balanskra-

vet. En fråga som diskuterades var huruvida även de kommunala bo-

lagen skulle omfattas av balanskravet.1361 Regeringen menade att sva-

ret inte var givet men kom fram till att övervägande skäl talade för att 

kommunala bolag inte borde omfattas av balanskravet.1362 Samtidigt 

                                                

 
1358

 Prop. 1996/97:52 s. 75. 
1359

 Prop. 1996/97:52 s. 59 och 75. Jfr 1 kap. 4 § ÅRL. Det kan noteras att termen sam-

manställd redovisning även använts i regleringen för den privata sektorn, se t.ex. 7:e bo-

lagsdirektivet vars fullständiga namn är Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 

1983 om sammanställd redovisning. Jfr avsnitt 5.4. 
1360

 Prop. 1996/97:52 s. 59. 
1361

 Se Ds 1995:57 s. 38 f. och prop. 1996/97:52 s. 34 f. Jfr avsnitt 2.3.4. 
1362

 Prop. 1996/97:52 s. 34. Jfr Ds 1995:57 s. 39. 
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menade dock regeringen att balanskravet skulle komma att indirekt 

omfatta även de kommunala bolagen eftersom t.ex. eventuella medel 

som kommuner skjuter till ett bolag som förlusttäckning ska redovi-

sas som en kostnad i kommunens resultaträkning. Detsamma gäller 

eventuell avkastning, som ska redovisas som en intäkt hos kommu-

nen.1363 Ett av motiven till införandet av 8 kap. 2 § KRL beskrevs se-

dermera vara att bestämmelsen skulle tjäna som kompensation för att 

de kommunala bolagen inte kom att omfattas av balanskravet.1364 

Frågan om de kommunala bolagen och balanskravet återkom strax 

efter KRL:s ikraftträdande. Utredningen som behandlade frågan kom 

fram till att ett balanskrav som omfattade bolagen inte var något bra 

förslag. Varken i form av ett krav för hela den kommunala ”koncer-

nen”, eller utformat som ett särskilt krav för de kommunala bolagen 

parallellt med det balanskrav som sedan tidigare gällde för kommu-

nens verksamhet som bedrevs i egen regi.1365 Utredningen föreslog i 

stället att verksamheten i de kommunala bolagen skulle lyda under 

kravet på god ekonomisk hushållning i 8 kap. 1 § KL.1366  

Regeringen instämde i de slutsatser som hade framförts i utred-

ningen och föreslog ett tillägg till 8 kap. 1 § som stadgade att god eko-

nomisk hushållning även skulle gälla för de kommunala bolagen i de-

ras verksamhet.1367 Kravet infördes genom att 8 kap. 1 § KL komplet-

terades. Enligt 8 kap. 1 § KL (nuvarande 8 kap. 1 § 1 st. KL) skulle 

kommuner ”ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 

sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer”.1368 

I dag har det införts både ett andra och tredje stycke i 8 kap. 1 § KL. 

Enligt 8 kap. 1 § 2 st. KL ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och i 8 kap. 1 § 3 st. KL fastslås att eventuella 

                                                

 
1363

 Prop. 1996/97:52 s. 35 f. och 54 f. Jfr Ds 1995:57 s. 39, SOU 2016:24 s. 227 och RKR 

Information (2005). Jfr även om de skatterättsliga konsekvenser som uppstår för motta-

gande bolag beroende på hur tillskott karaktäriseras skatterättsligt, se RÅ 1993 ref. 60, RÅ 

2001 ref. 28 I och II samt RÅ 2005 ref. 26. 
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 Prop. 1996/97:52 s. 59. 
1365

 SOU 1998:150 s. 67 ff. 
1366

 SOU 1998:150 s. 70 ff. Jfr bet. 1996/97:FiU15 s. 11. 
1367

 Prop. 1999/00:115 s. 26 ff. 
1368

 Min kursivering. Se även avsnitt 2.3.4. 
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resultatutjämningsreserver ska omfattas av de riktlinjer som fullmäk-

tige ska besluta om.1369 

Genom utvecklingen efter KRL:s ikraftträdande och RKR:s 

bildande har den kompletterande normgivningen som tidigare gällde 

ersatts med nya rekommendationer från RKR. Flera av de övervägan-

den och slutsatser som återfanns i tidigare publicerad kompletterande 

normgivning har dock accepterats och reproducerats av RKR och gäl-

ler således än i dag. RKR:s första rekommendation, nr 8, om den 

sammanställda redovisningen hade rubriken ”Sammanställd redovis-

ning – vissa frågor” och publicerades av RKR i september år 2001. I 

rekommendationen anfördes att de överväganden som Referensgrup-

pen hade lagt till grund för sin anvisning i huvudsak fortfarande hade 

bäring. Det noterades dock att utvecklingen efter år 1991 hade med-

fört att nya frågor kopplat till den sammanställda redovisningen hade 

aktualiserats. I rekommendationen behandlades särskilt redovisning-

en av civilrättsliga underkoncerner, redovisningen av obeskattade re-

server, redovisning av över- respektive undervärden samt redovisning 

av eventuell goodwill och minoritetsintressen.1370 

Den ursprungliga versionen av rekommendation 8 reviderades re-

lativt omgående och version 8.1 publicerades i december 2002. Ru-

briken på rekommendationen ändrades till Sammanställd redovis-

ning och återknöt således i sin helhet till 8 kap. KRL med samma ru-

brik. RKR anförde dock i rekommendationen att det endast var fråga 

om ett redogörande ”för innebörden av god redovisningssed vid upp-

rättande av sammanställd redovisning enligt KRL 8:2”.1371 Noterbart 

är att RKR ansåg att rekommendationen innebar ett redogörande för 

innebörden av god redovisningssed.  

Några större förändringar i sak mellan ursprungsrekommendation-

en och version 8.1 synes inte föreligga. RKR noterar som sagt tydli-

gare i version 8.1 vilken lagreglering som rekommendationen är tänkt 

att komplettera. Därutöver utmönstrades explicita hänvisningar till 

annan kompletterande normgivning, dels i fråga om hänvisning till 

Referensgruppens anvisning från år 1991, dels vad gäller tidigare hän-

visningar till Redovisningsrådets rekommendationer om koncernre-
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 Avsnitt 2.3.4. 
1370

 RKR Rekommendation 8 s. 3 ff. 
1371

 RKR Rekommendation 8.1 s. 3. 
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dovisning. RKR renodlade därmed rekommendationen och frigjorde 

den från beroendet av utvecklingen av annan kompletterande norm-

givning. 

Nuvarande version 8.2 publicerades av RKR i juni år 2009. Vid en 

jämförelse mellan version 8.1 och 8.2 kan relativt omfattande föränd-

ringar identifieras. En framträdande skillnad är att RKR i den senaste 

versionen även publicerar rekommendationer om den gemensamma 

förvaltningsberättelsen, som ska upprättas enligt 8 kap. 1 § KRL. Re-

kommendationen har därutöver uppdaterats för att strukturellt 

stämma överens med RKR:s övriga rekommendationer, inkl. RKR:s 

uppfattning om rekommendationens bindande verkan. RKR har vi-

dare i den nya versionen ett tydligare och mer utförligt avsnitt där 

olika begrepp definieras och som sedan ligger till grund för tolkningen 

av rekommendationens normerande delar. I fråga om centrala frågor 

som t.ex. metod för konsolidering m.m. föreligger dock inga skillna-

der gentemot tidigare versioner av rekommendationen. 

Sammanfattningsvis regleras i dag den sammanställda redovis-

ningen huvudsakligen i 8 kap. KRL tillsammans med vissa hänvis-

ningar till 4 kap. KRL och i RKR:s rekommendation 8.2. Eftersom det 

är kommunens redovisningsprinciper som ska vara styrande för den 

sammanställda redovisningen kan dock även andra bestämmelser i 

KRL samt annan kompletterande normgivning från RKR få betydelse 

vid upprättandet av den sammanställda redovisningen.1372 

 

12.3 Allmänt om den kommunala redovis-

ningsenheten 

En central fråga vid upprättandet av den kommunala årsredovisning-

en, inkl. den sammanställda redovisningen, är identifierandet och av-

gränsningen av den kommunala redovisningsenheten. Det kan härvid 

identifieras ett antal möjliga redovisningsenheter där den ”kommu-

nala koncernen” är en av flera möjliga avgränsningar. Andra exempel 

på redovisningsenheter är kommunens förvaltning i egen regi, ett 

kommunalt bolag, en enskild nämnd i kommunen eller en verksamhet 
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 Jfr RKR Rekommendation 8.2 s. 8. 
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som är specialreglerad.1373 Utifrån den definierade redovisningsen-

heten måste det sedan fastställas huruvida all verksamhet ska redovi-

sas på samma sätt och i samma omfattning.  

I inledningskapitlet konstaterades att kommuner, landsting och 

kommunalförbund ska tillämpa KRL och RKR:s kompletterande 

normgivning.1374 Kommunala bolag och andra juridiska personer till 

vilka kommuner överlämnat vården av en kommunal angelägenhet 

anses inte i denna kontext tillhöra de organisatoriska begreppen 

kommun, landsting respektive kommunalförbund. Med utgångs-

punkt i associationsrättslig form och storlek ska de i stället tillämpa 

de regelverk som gäller för privaträttsliga subjekt. Bestämmelserna 

om sammanställd redovisning i 8 kap. KRL innebär dock att kommu-

nerna kan vara skyldiga att även redovisa andra juridiska personers 

resultat och ekonomiska ställning i den kommunala årsredovisningen. 

Av 8 kap. 1 § KRL framgår att det kan bli fråga om att ta med ”andra 

juridiska personer” i den sammanställda redovisningen, och i 8 kap. 2 

§ KRL används rekvisitet ”övriga juridiska personer”. I förarbetena till 

KRL noteras att dessa juridiska personer kan uppträda i ett antal olika 

former som exempelvis aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ide-

ell förening, handelsbolag men även sådan verksamhet som bedrivs 

inom ramen för ett kommunalförbund.1375  

Bestämmelserna om sammanställd redovisning i KRL är i detta 

hänseende avhängiga bestämmelserna i KL om möjligheterna för 

kommuner att överlämna vården av kommunala angelägenheter till 

andra juridiska eller enskilda personer. I dag återfinns i 3 kap. 16 § KL 

en generell bestämmelse om rätten för en kommun att lämna över 

vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en-

skild individ. I de följande lagrummen behandlas sedan vissa sär-

skilda former av sådan verksamhet som överlämnandet kan ske till. 

Bestämmelserna i 3 kap. 16 a–19 b §§ KL behandlar vad som gäller 

vid överlämnandet av uppgifter till helägda bolag, delägda bolag, 

stiftelser, föreningar samt privata utförare. Dessa olika typer av juri-

diska personer och (eventuellt) enskilda personer var tidigare sam-

lade under rubrikerna kommunala företag och kommunala entrepre-
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 RKR Idéskrift (2011) s. 30. 
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 Avsnitt 1.4. 
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 Jfr prop. 1996/97:52 s. 47 och avsnitt 12.1. 
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nader i KL, men sedan 1 januari 2015 har bestämmelserna fått en ny 

lydelse.1376 Några omfattande materiella förändringar innebar dock 

inte de nya lydelserna, utan syftet var i första hand en språklig över-

syn samt anpassning till bl.a. de reviderade reglerna i RF.1377  

Några av de språkliga förändringarna är ändock av intresse i denna 

undersökning. Nuvarande 3 kap. 16 a § KL innehåller en definition av 

dels vad som ska betraktas som ett av kommunen helägt bolag, dels 

ett av kommunen delägt bolag. Ett helägt bolag är enligt 3 kap. 16 a § 

1 st. KL ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller in-

direkt innehar samtliga aktier. Ett delägt bolag är i sin tur, enligt 3 

kap. 16 a § 2 st. KL, ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen 

eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. Därutö-

ver har bl.a. rubriken kommunala entreprenader bytts ut mot privata 

utförare, samt därtill, i 3 kap. 18 c § KL, införts en definition av vad 

en privat utförare är i KL:s mening. En särskild bestämmelse har även 

införts i 3 kap. 18 b § KL. I bestämmelsen regleras stiftelser och före-

ningar som en kommun bildar eller är med och bestämmer i tillsam-

mans med någon annan. Lagstiftaren har genom 3 kap. 16 a, 18 b och 

18 c §§ KL velat synliggöra skillnaden mellan å ena sidan privata utfö-

rare och å andra sidan hel- och delägda kommunala bolag samt stif-

telser och föreningar som en kommun har bildat eller bestämmer över 

tillsammans med någon annan.1378  

Beaktat möjligheten att överlämna vården av kommunala angelä-

genheter till privaträttsliga subjekt och de inledningsvis givna exem-

pel på redovisningsenheter, är det viktigt att poängtera att valet av 

driftsform kan få betydelse för vilka redovisningsregler som ska till-

lämpas av den aktuella redovisningsenheten. Som konstaterats gäller 

t.ex. andra redovisningsregler om ansvaret för en viss verksamhet har 

överlåtits till ett kommunalt bolag jämfört med om kommunen skulle 

bedriva verksamheten i egen regi. 

Valet av driftsform kan sedermera även få betydelse när kommu-

nen ska upprätta den sammanställda redovisningen. Ett konkret ex-

empel när detta får betydelse, och som framgår redan av KRL, är vid 

redovisningen av sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i kommunala bolag be-
                                                

 
1376

 Se SOU 2013:53, prop. 2013/14:118 samt bet. 2013/14:KU41. 
1377

 Prop. 2013/14:118 s. 41 ff. och 91 ff. 
1378

 Prop. 2013/14:118 s. 94. 



 

373 

 

höver inte i den sammanställda redovisningen, enligt 8 kap. 1 § 1 st. 

KRL, redovisas i samma utsträckning som gäller för kommunernas 

egenregi-förvaltning enligt 4 kap. 1 a § KRL. 

Hur en viss redovisningsenhet är organiserad kan även ha bety-

delse vid tillämpningen av eventuell specialreglering. Enligt 40 § 

fjärrvärmelagen (2008:263) ska exempelvis en kommuns fjärrvärme-

verksamhet redovisas i en särskild redovisningsrapport.1379 Beroende 

på om fjärrvärmeverksamheten är organiserad i egen regi eller genom 

ett kommunalt bolag ska sedan, enligt 2 § förordning (2006:1203) om 

redovisning av fjärrvärmeverksamhet, utöver förordningens bestäm-

melser antingen KRL eller ÅRL:s bestämmelser tillämpas vid upprät-

tandet av den särskilda rapporten. En liknande särredovisning ska 

enligt 50 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, ske 

vad gäller ordnandet och bedrivandet av en allmän va-anläggning.1380 

Ett ytterligare exempel är sådan verksamhet inom kollektivtrafiken 

som kommunala aktiebolag, genom avtal, får utföra i enlighet med 3 

kap. 3 § KBefL.1381 Enligt 3 kap. 5 § KBefL ska sådan uppdragsverk-

samhet som omfattas av 3 kap. 3 § KBefL särredovisas i aktiebolagets 

årsredovisning. Utöver den särredovisning som är påkallad enligt be-

stämmelsens första stycke ska bolaget, enligt 3 kap. 5 § 2 st., vid upp-

rättandet av sin årsredovisning tillämpa ÅRL.1382 Ytterligare särregle-

ring återfinns i bl.a. naturgaslagen (2005:403) och ellagen 

(1997:857).1383 

Sammanfattningsvis är den övergripande redovisningsenheten som 

presenteras i den kommunala årsredovisningen den ”kommunala 

koncernen”. Den primära redovisningsenheten är kommunerna, 

landstingen respektive kommunalförbunden och den verksamhet som 

dessa bedriver i egen regi. En särskild redovisning ställs upp för verk-

samheten i egen regi. Utifrån bestämmelserna om sammanställd re-

dovisning ska sedermera även sådan verksamhet som inte kan anses 

tillhöra den primära redovisningsenheten tas in i den kommunala 

                                                

 
1379

 Jfr Olsson (SN 2012) s. 273 f. 
1380

 Jfr prop. 2005/06:78 s. 100 f. och 151. 
1381

 Jfr avsnitt 2.3.2. 
1382

 Se vidare prop. 2004/05:159 s. 14 ff. och 22. Jfr prop. 2008/09:21 s. 80 ff. och 98. 
1383

 Se 5 kap. 2 § naturgaslagen (2005:403) och prop. 2004/05:62 s. 226 f. samt 3 kap. 2 § 

och 7 kap. 2 § ellagen (1997:857). Se vidare SOU 2016:24 s. 291 ff. 
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årsredovisningen. Därutöver kan kommunerna även vara skyldiga att 

upprätta särskilda rapporter för sådan verksamhet som är specialre-

glerad. 

 

12.4 Koncernbegreppet och bestämmande 

inflytande 

I ÅRL återfinns bestämmelser om företagens koncernredovisning. 

Enligt 1 kap. 4 § 4 st. ÅRL bildar ett moderföretag och dess dotterföre-

tag en koncern och enligt 5 st. samma bestämmelse ska företag i 

samma koncern benämnas koncernföretag. Förhållandet mellan ett 

moderföretag och dess dotterföretag innebär i huvudsak att moderfö-

retaget har det bestämmande inflytandet över dotterföretaget på ett 

eller annat sätt. Förutsättningarna för att ett sådant inflytande ska 

anses föreligga regleras i 1 kap. 4 § 1–3 st. ÅRL. Bestämmande infly-

tande anses t.ex. föreligga när moderföretaget innehar mer än 50 % av 

rösterna i en annan juridisk person.1384  

I KRL används inte begreppet bestämmande inflytande som rekvi-

sit. Begreppet används däremot i RKR:s rekommendation 8.2.1385 

RKR anför att tumregeln är att ett bestämmande inflytande uppnås 

vid mer än 50 % röstinnehav i den aktuella juridiska personens beslu-

tande organ, och att en juridisk person som uppfyller dessa kriterier 

ska benämnas dotterföretag.1386 RKR använder sedermera bestäm-

mande inflytande på ett ställe i den icke-normerande delen av re-

kommendation 8.2, när det anser att koncernföretagen borde klassifi-

ceras med avseende på bestämmande respektive betydande inflytande 

vid beskrivningen av den samlade kommunala verksamhetens organi-

                                                

 
1384

 Jfr prop. 1995/96:10 (del II) s. 176 f. och SOU 2014:22 s. 219 ff. 
1385

 Det förekommer snarlika begrepp i annan offentligrättslig lagstiftning. I 2 kap. 3 § of-

fentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, och i 3 § LAV används begreppet rätts-

ligt bestämmande inflytande, jfr prop. 1993/94:48 s. 21 och prop. 2005/06:78 s. 134. Be-

greppet dominerande inflytande används i 3 kap. 28 § konkurrenslagen (2008:579) och i 2 

§ 1 st. 1 p. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., se vidare Hede-

lin (2013) s. 38 ff. Begreppen definieras dock särskilt i de nämnda lagarna och ger enligt 

min uppfattning ingen närmare ledning vid tolkning och tillämpning av den kommunala 

redovisningsregleringen. 
1386

 RKR Rekommendation 8.2 s. 2. 
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sation i den gemensamma förvaltningsberättelsen.1387 Något utta-

lande i den normerande delen av rekommendation 8.2 där bestäm-

mande inflytande ingår som rekvisit finns dock inte.  

I den av RKR utgivna idéskriften om sammanställd redovisning har 

det också konstaterats att det i praktiken endast är ”gränsen för bety-

dande inflytande som måste fastställas” vid upprättandet av den 

sammanställda redovisningen.1388 RKR:s användning av rekvisitet 

bestämmande inflytande bygger på motsvarande användning av detta 

rekvisit i ÅRL.  

I fråga om koncernbegreppet anförde regeringen i propositionen 

till KRL, som tidigare nämnts, att användningen av begreppet kon-

cern inte var lämpligt att använda i KRL.1389 En skillnad mellan kom-

munernas sammanställda redovisning och koncernredovisning inom 

privat sektor är att den sammanställda redovisningen för kommuner-

na är en del av kommunens årsredovisning, medan koncernredovis-

ningen är en fristående rapport som inte ska sammanblandas med 

t.ex. moderbolagets årsredovisning.1390 

RKR har dock valt att använda sig av koncernbegreppet i den kom-

pletterande normgivningen. RKR anser att det är tillämpbart på 

kommunen som organisatoriskt begrepp.1391 I rekommendation 8.2 

används begreppet koncern vid regleringen av flera frågor som är di-

rekt relaterade till vad som i lagstiftningen benämns den samman-

ställda redovisningen. Rubriken på rekommendationen är visserligen 

sammanställd redovisning, men i rekommendationen görs sedermera 

skillnad på t.ex. kommunens samlade verksamhet och den kommu-

nala koncernen.1392 

Med kommunens samlade verksamhet avser RKR den verksamhet 

som kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföre-

tag. Kommunkoncernen definieras av RKR som den kommunala för-

valtningsorganisationen och kommunens koncernföretag.1393 RKR 

                                                

 
1387

 RKR Rekommendation 8.2 s. 5. 
1388

 RKR Idéskrift (2014) s. 14. 
1389

 Avsnitt 12.2. 
1390

 SOU 2016:24 s. 234 f. 
1391

 RKR Rekommendation 8.2 s. 11. Jfr prop. 1996/97:52 s. 59.  
1392

 Se RKR Rekommendation 8.2 s. 2 och 11. 
1393

 RKR Rekommendation 8.2 s. 2. 
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använder som synes även begreppet koncernföretag i den komplette-

rande normgivningen. Ett kommunalt koncernföretag definieras som 

”en juridisk person där kommunen själv eller med stöd av andra kon-

cernföretag har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande 

som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets 

verksamhet, mål och strategier etc.”1394 

Begreppet koncernföretag omfattar således de företag som RKR 

benämner kommunala dotterföretag, vilka är sådana företag där 

kommunen har ett bestämmande inflytande. Enligt definitionen av 

koncernföretag ska också de juridiska personer där kommunen har ett 

betydande inflytande anses ingå i den kommunala koncernen. Såd-

ana juridiska personer benämns i rekommendation 8.2 intresseföre-

tag. Enligt tumregeln i rekommendation 8.2 uppfylls rekvisitet bety-

dande inflytande när kommunens röstinnehav i en juridisk persons 

beslutande organ uppgår till minst 20 procent men inte överstiger 50 

procent.1395  

RKR:s användning av koncernbegreppet skiljer sig som synes mot 

hur det tillämpas inom den privata sektorn. Enligt 1 kap. 4 § ÅRL fö-

religger ett koncernförhållande endast mellan ett moderföretag och 

dess dotterföretag, där dotterföretag är sådana företag där moderföre-

taget har ett bestämmande inflytande. Koncernföretag är de företag 

som ingår i en koncern.1396 RKR:s definition av koncernföretagsbe-

greppet respektive koncernbegreppet är således vidare än motsva-

rande definitioner i ÅRL.  

Utöver att betrakta kommunen – den kommunala förvaltningsor-

ganisationen – som en form av moderföretag, samt använda termen 

dotterföretag för de juridiska personer där kommunen har ett be-

stämmande inflytande respektive termen intresseföretag där kommu-

nen har ett betydande inflytande, använder RKR som nämnts även 

termen uppdragsföretag. Dessa juridiska personer ingår i kommunens 

samlade verksamhet, men alltså inte, enligt RKR, i den kommunala 

koncernen. 

Ett uppdragsföretag ska enligt RKR definieras som en sådan annan 

juridisk person till vilken en kommun i enlighet med bestämmelserna 
                                                

 
1394

 RKR Rekommendation 8.2 s. 2. 
1395

 RKR Rekommendation 8.2 s. 2. 
1396

 Jfr SOU 2014:22 s. 219 ff. 
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i 3 kap. 16 § KL (RKR hänvisar till tidigare gällande 3 kap. 18–19 §§ 

KL) har lämnat över vården av en kommunal angelägenhet, men där 

överlämnandet skett på så sätt att ett betydande inflytande inte erhål-

lits. Till dessa juridiska personer hör således sådana delägda bolag, 

stiftelser och föreningar (RKR använder termen andra samägda fö-

retag) enligt 3 kap. 16 a och 18 b §§ KL där röstandelarna understiger 

20 %, samt andra överlämnanden till privata utförare (RKR använ-

der termen kommunala entreprenader i enlighet med tidigare termi-

nologi i numera reviderade 3 kap. 19 § KL) enligt 3 kap. 18 c § KL som 

innebär att kommunen har lämnat över uppgiften till en juridisk per-

son där kommunalt inflytande saknas.1397  

En viss inskränkning föreligger mellan kravet på sammanställd re-

dovisning i 8 kap. KRL och den kompletterande normgivningen i för-

hållande till bestämmelserna i 3 kap. 16–19 b §§ KL. En privat utfö-

rare kan enligt 3 kap. 18 c § KL vara en enskild individ. Dessa indivi-

ders verksamhet inom ramen för ett överlämnande enligt bestämmel-

serna i KL omfattas inte av redovisningsskyldigheten i 8 kap. KRL, 

eftersom dessa bestämmelser hänvisar till verksamhet som bedrivs 

genom juridiska personer. 

Kommunen är således sammanfattningsvis, enligt RKR, en form av 

moderföretag inom den ”kommunala koncernen”. Övriga juridiska 

personer som ingår i RKR:s definition av den kommunala koncernen 

är sådana som omfattas av definitionen av dotterföretag respektive 

intresseföretag. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger vissa skill-

nader mellan den kommunala redovisningsregleringen och reglering-

en för privat sektor i fråga om hur olika begrepp används. RKR synes 

vidare i högre grad än vad lagstiftaren är villig att göra, använda sig av 

en begreppsbildning som är influerad av motsvarande användning i 

regleringen för den privata sektorn. Samtidigt överensstämmer inte 

KRL:s definitioner av begreppen med hur de används inom reglering-

en för den privata sektorn. Enligt min uppfattning är det inte lämpligt 

att RKR använder sig av termer och begrepp på detta sätt. Det förelig-

                                                

 
1397

 RKR Rekommendation 8.2 s. 2 f. 
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ger en risk för begreppsförvirring när KRL respektive den komplette-

rande normgivningen från RKR ska tillämpas.1398  

 

12.5 Rekvisitet betydande inflytande 

Som nämnts i föregående avsnitt använder sig RKR av rekvisitet be-

tydande inflytande för att avgränsa den kommunala koncernen. 

RKR:s användning bygger på att rekvisitet finns intaget i både 8 kap. 1 

§ 2 st. och 8 kap. 2 § KRL. Rekvisitet har funnits i 8 kap. 2 § KRL se-

dan KRL:s ikraftträdande. Genom förändringar år 2003 har rekvisitet 

även införts i 8 kap. 1 § 2 st. KRL.1399 

Användningen av betydande inflytande som rekvisit i KRL är i sin 

tur inspirerat av användningen av motsvarande rekvisit i ÅRL. I ÅRL 

används begreppet, enligt 1 kap. 5 § 1 st. ÅRL, för att identifiera när 

ett visst företag ska betraktas som intresseföretag till ett annat före-

tag. Termen intresseföretag, som RKR använder, är således även den 

inspirerad av ÅRL. ÅRL:s bestämmelser bygger i sin tur på EU:s bo-

lagsdirektiv.1400 

Kravet på betydande inflytande är en av två huvudsakliga förut-

sättningar som, enligt 1 kap. 5 § ÅRL, måste vara uppfyllda för att en 

juridisk person ska betraktas som intresseföretag till ett annat företag.  

Enligt den första förutsättningen, som inte tar sikte på inflytande, 

måste ett företag enligt 1 kap. 5 § 1 st. ÅRL ha ett ägarintresse i ett 

annat företag. Med ägarintresse avses enligt 1 kap. 4 a § ÅRL ett inne-

hav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksam-

heten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det 

andra företaget. Bestämmelsen infördes vid den senaste revideringen 

av ÅRL med anledning av implementeringen av det nya redovisnings-

direktivet.1401 För att bedöma huruvida ett ägarintresse föreligger, har 

det införts en presumtionsregel som stadgar att ett innehav av minst 

20 procent av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägar-

intresse, om inte något annat framgår av omständigheterna.1402 Be-

                                                

 
1398

 Jfr SOU 2016:24 s. 247. 
1399

 SFS 2002:1065. 
1400

 Avsnitt 5.4. 
1401

 Se prop. 2015/16:3 s. 137 ff. och SOU 2014:22 s. 227 ff. 
1402

 Jfr prop. 2015/16:3 s. 196. 



 

379 

 

dömningen huruvida ett ägarintresse föreligger tar därmed sikte på 

kapitalandelens storlek samt syftet att skapa en varaktig förbin-

delse.1403  

Den andra förutsättningen för att ett företag ska betraktas som ett 

intresseföretag till ett annat företag är, enligt 1 kap. 5 § 1 st. ÅRL, att 

ett företag som äger andelar i en annan juridisk person som inte är ett 

dotterföretag ska utöva ett betydande inflytande över den andra juri-

diska personens driftsmässiga och finansiella styrning.1404  

Enligt 1 kap. 5 § 2 st. ÅRL presumeras ett företag ha ett betydande 

inflytande över en annan juridisk person om det innehar minst 20 

procent av rösterna i den juridiska personen, den s.k. 20-

procentsregeln. Presumtionen kan, enligt förarbetena, ”brytas först 

om omständigheterna ger påtagliga belägg för att rösterna inte ger 

någon motsvarande grad av inflytande” vilket kan ske ”om alla övriga 

röster i företaget innehas av en enda ägare och denna till följd därav 

fattar alla betydande beslut” eller om ”det framgår att innehavet av 

andelarna enbart är av tillfällig natur.”1405 

Presumtionen att 20 % röstandel skulle innebära ett betydande in-

flytande i den andra juridiska personen, föreslogs även kunna tilläm-

pas vid tolkningen av rekvisitet betydande inflytande i 8 kap. 2 § 

KRL.1406 I propositionen framhölls dock att gränsen inte var absolut 

utan att även sådana företag där kommunen inte hade en så stor äga-

randel skulle kunna bli föremål för redovisning i de sammanställda 

räkenskaperna.1407 Någon skillnad i betydelse synes inte ha varit av-

sedd vid införandet i 8 kap. 1 § 2 st. KRL.1408 Som tidigare nämnts har 

RKR ställt upp samma presumtionsregel i den kompletterande norm-

givningen.1409 

                                                

 
1403

 SOU 2014:22 s. 229. 
1404

 Därutöver får företaget inte vara ett dotterföretag eller ett s.k. gemensamt styrt företag, 

prop. 2015/16:3 s. 196 f. Se särskilt om gemensamt styrt företag, prop. 2015/16:3 s. 136 f. 

och SOU 2014:22 s. 223 ff.  
1405

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 179. Jfr SOU 2014:22 s. 227 f.  
1406

 Prop. 1996/97:52 s. 90. 
1407

 Prop. 1996/97:52 s. 90. 
1408

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 90 och prop. 1999/00:115 s. 30 och 73. Jfr även SOU 2016:24 

s. 231. 
1409

 Avsnitt 12.4. 
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De skillnader som numera kan identifieras mellan begreppen 

”ägarintresse” och ”intresseföretag” i ÅRL var inte fullt ut införda i 

den svenska lagstiftningen vid KRL:s ikraftträdande.1410 Avsikten med 

den bestämmelse som infördes med anledning av det senaste redovis-

ningsdirektivet var framför allt att den särskilda formen ”ägarin-

tresse” skulle definieras särskilt. Redovisningsutredningen noterade 

att dessa begrepp ”fångar upp olika aspekter; i det ena fallet ligger fo-

kus på andelsinnehavets storlek och syfte; i det andra fallet på graden 

av inflytande.”1411  

Implementering hade tidigare genomförts genom en form av sam-

manfattning av båda dessa begrepp i 1 kap. 5 § ÅRL, men utredningen 

menade för sin del att en korrekt implementering av det nya redovis-

ningsdirektivet förutsatte att begreppet ”ägarintresse”, eller ett i sak 

motsvarande begrepp, togs in i lagstiftningen tillsammans med övriga 

regler som kunde kopplas till begreppet. Ett företag som ett ägarföre-

tag hade ett ägarintresse i kunde nämligen endast betraktas som ett 

intresseföretag till ägarföretaget om ägarföretaget även utövade ett 

betydande inflytande över det andra företaget. Alternativt kunde det 

företag där det förelåg ett ägarintresse vara ett dotterföretag, gemen-

samt styrt företag eller inte omfattas av något av ovanstående.1412  

Vad som därmed är viktigt att konstatera vid en jämförelse med re-

gleringen av kommunernas sammanställda redovisning, är att det fö-

religger en skillnad mellan begreppet betydande inflytande, som byg-

ger på röstandel och därmed möjligheten att påverka driften och den 

finansiella styrningen, och ett ägarintresse som avser kapitalandelen 

respektive syftet att skapa en varaktig förbindelse med en annan juri-

disk person. 

En kommuns inflytande i en juridisk person kan således vara stort 

samtidigt som dess kapitalandel är liten och vice versa, t.ex. om för-

hållandet bygger på avtal mellan kommunen och den aktuella juri-

diska personen. Det kan även noteras att begreppen får en särskild 

betydelse vid bedömningen huruvida stiftelser och ideella föreningar 

ska ingå i den sammanställda redovisningen, eftersom det inte är 

möjligt för kommunerna att äga några egentliga kapitalandelar i dessa 
                                                

 
1410

 Jfr prop. 1995/96:10 (del II) s. 115 f. och SOU 2014:22 s. 229 f. 
1411

 SOU 2014:22 s. 230. 
1412

 Prop. 2015/16:3 s. 138 och SOU 2014:22 s. 228 f. 
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juridiska personer. Inflytandet kan däremot vara stort. Bedömningen 

huruvida ett betydande inflytande föreligger torde i sådana fall få utgå 

från stadgarna i en ideell förening respektive stiftelseförordnandet 

eller stiftelseurkunden i en stiftelse.1413  

I 8 kap KRL hänvisas som nämnts till betydande inflytande. Även 

efter den senaste revideringen i ÅRL gäller att bedömningen av bety-

dande inflytande i första hand ska ske beaktat röstandelen i den andra 

juridiska personen. Även i en kommunal kontext torde därmed be-

dömningen huruvida ett betydande inflytande föreligger, i första hand 

beröra frågan om kommunens röstandel i en annan juridisk person 

och det till detta andelsinnehav tillhörande möjligheterna att utöva 

inflytande över den aktuella verksamheten.  

RKR noterar även detta när det ställer upp sina tumregler, där röst-

innehavet fungerar som presumtion för olika former av inflytande. 

RKR anför vidare att det utöver röstinnehavet är nödvändigt att be-

akta frågor som avtal, hur det övriga ägandet är fördelat, ekonomisk 

betydelse samt andra faktorer som begränsar eller ökar inflytandet 

(RKR använder de synonyma uttrycken ”begränsar eller inskränker 

inflytandet” vilket inte torde varit avsikten).1414 Hänvisningen till eko-

nomisk betydelse torde dock inte vara av betydelse för bedömningen 

huruvida inflytande föreligger. Det anknyter snarare till begreppet 

ägarintresse i ÅRL och allmänna överväganden beaktat väsentlighets-

principen. 

Därutöver är rekvisitet betydande inflytande av RKR även kopplat 

till definitionen av ett kommunalt koncernföretag. Inflytandet ska 

därmed ge möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets 

verksamhet, mål och strategier etc. Formuleringen anknyter som sy-

nes till ordalydelsen i 1 kap. 5 § 1 st. ÅRL, där det stadgas att inflytan-

det ska föreligga över den andra juridiska personens driftsmässiga 

och finansiella styrning. 

 

                                                

 
1413

 Jfr 3 kap. 18 b § KL och prop. 1990/91:117 s. 51 ff. 
1414

 RKR Rekommendation 8.2 s. 2 f. 
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12.6 Gemensam förvaltningsberättelse 

Bestämmelsen i 8 kap. 1 § KRL behandlar kravet på att årsredovis-

ningen ska innehålla en gemensam förvaltningsberättelse. Bestäm-

melsen har följande lydelse: 

 

Sådana upplysningar som avses i 4 kap. 1 § skall omfatta också sådan kommu-

nal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Detta gäller dock 

inte sådana särskilda upplysningar om sjukfrånvaro som avses i 4 kap. 1 a §. 

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas om sådana 

juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande infly-

tande. 

 

Genom 8 kap. 1 § 1 st. KRL fastställs således att de upplysningar som 

ska ges i förvaltningsberättelsen enligt 4 kap. 1 § KRL även ska om-

fatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juri-

diska personer. Enligt 4 kap. 1 § KRL ska upplysningar ges om bl.a. 

förhållanden som inte framgår av resultat- och balansräkningarna 

men som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller 

ställning, händelser av väsentlig betydelse för kommunen samt upp-

lysningar om den förväntade utvecklingen i kommunen.1415 En redo-

visning enligt 8 kap. 1 § 1 st. KRL sker således oftast i årsredovisning-

ens förvaltningsberättelse.  

Upplysningar om sjukfrånvaro, enligt 4 kap. 1 a § KRL, behöver en-

ligt 8 kap. 1 § 1 st. KRL inte redovisas för de juridiska personer som i 

övrigt omfattas av bestämmelsen. Skyldigheten att redovisa sjukfrån-

varo i förvaltningsberättelsen infördes samtidigt i 4 kap. 1 a § KRL, 5 

kap. 18 a § ÅRL, 5 kap. 1 § ÅRFL och 5 kap. 1 § ÅRKL, i början av 

2000-talet.1416 Kravet har sedermera utmönstrats ur regleringen för 

den privata sektorn men återfinns fortfarande i KRL.1417 Anledningen 

till att redovisningen av sjukfrånvaro, enligt 8 kap. 1 § 1 st. KRL, un-

dantogs från att även omfatta den sammanställda redovisningen var 

enligt förarbetena dels praktiska skäl, dels att sådana uppgifter inte 

                                                

 
1415

 Avsnitt 3.5. 
1416

 Se prop. 2002/03:6 och Ds 2002:22. 
1417

 Se prop. 2009/10:235 s. 53 ff. och SOU 2008:67 s. 117 ff. 
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ansågs tillföra något ”större informationsvärde”.1418 Väsentlighets-

principen synes således ha spelat roll i sammanhanget. 

I fråga om särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet, en-

ligt 8 kap. 1 § 2 st. KRL, ska sådana upplysningar ges om de juridiska 

personer där kommunen har ett betydande inflytande. Stycket tillkom 

i samband med att kravet på god ekonomisk hushållning utvidgades 

till att omfatta även verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer.1419 Enligt propositionen ska de särskilda upplysningarna 

grundas på en analys av verksamheten och den ekonomiska samt fi-

nansiella utvecklingen i dessa juridiska personer, inkl. en bedömning 

om vilka risker som kan identifieras.1420  

Något krav på betydande inflytande krävs inte vid tillämpningen av 

8 kap. 1 § 1 st. KRL, utan redovisningen ska enligt författningskom-

mentaren omfatta alla berörda juridiska personer ”oavsett graden av 

inflytande”.1421 Regeringen menade dock att det inte fanns skäl att 

frångå det ställningstagande som KU gett uttryck för vid införandet av 

bestämmelsen om sammanställd redovisning i KL, att redovisningen 

kan inskränkas med hänsyn till omständigheterna när en kommuns 

andel är liten eller mycket liten i ett bolag etc. 1422 Uttalandet återfinns 

i direkt anslutning till den uttryckta utgångspunkten att upplysningar 

om kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska perso-

ner ska finnas med i förvaltningsberättelsen oberoende av graden av 

inflytande.1423 Det torde därmed vara möjligt att undanta vissa juri-

diska personer även från redovisningen i den gemensamma förvalt-

ningsberättelsen som ska ske enligt 8 kap. 1 § 1 st. KRL om kommu-

nens andel är liten eller mycket liten. Vilken typ av andel som avses 

preciseras dock inte i propositionen. Enligt min uppfattning är den 

rimliga tolkningen att refererandet till andelsinnehav avser röstandel, 

eftersom diskussionen i sin helhet rör frågan om inflytande. 

                                                

 
1418

 Prop. 2002/03:6 s. 30. Jfr KomRed-utredningen som föreslår att nuvarande krav i KRL 

tas bort i sin helhet, se SOU 2016:24 s. 219 f. 
1419

 Se SOU 1998:150 s. 70 ff. och 78 samt prop. 1999/00:115 s. 26 ff. Jfr avsnitt 12.2. 
1420

 Prop. 1999/00:115 s. 74. 
1421

 Prop. 1996/97:52 s. 59 och 90. 
1422

 Prop. 1996/97:52 s. 59 och jfr bet. 1990/91:KU38 s. 77. Jfr avsnitt 12.2. 
1423

 Prop. 1996/97:52 s. 58 f. 
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Vid en jämförelse med hur RKR behandlat frågan i rekommendat-

ion 8.2 synes dock frågan kompliceras något. RKR menar att den ge-

mensamma förvaltningsberättelsen ska omfatta en beskrivning av 

kommunens samlade verksamhet, vilket alltså innebär de juridiska 

personer där kommunen har ett bestämmande respektive betydande 

inflytande, men även de kommunala uppdragsföretagen. I enlighet 

med RKR:s definition av kommunala uppdragsföretag omfattar såle-

des redovisningsskyldigheten i den gemensamma förvaltningsberät-

telsen även sådan verksamhet som lämnats över till privata utförare 

där kommunen helt kan sakna inflytande.1424 Hur omfattande redo-

visningen av sådan verksamhet som lämnats över till privata utförare, 

ska vara får närmast bedömas av den enskilda kommunen beaktat 

väsentlighetsprincipen och kravet på en transparent redovisning.1425 

Begreppen kommunens samlade verksamhet, den kommunala 

koncernen samt uppdragsföretagen används således i den komplette-

rande normgivningen för att definiera vad den gemensamma förvalt-

ningsberättelsen ska omfatta.  

Inledningsvis normeras i rekommendationen att den gemensamma 

förvaltningsberättelsen ska ha ett visst innehåll. I den normerande 

delen ges dock egentligen inga rekommendationer om detta innehåll 

utöver vad som redan framgår vid en läsning av KRL. I 8 kap. 1 § KRL 

hänvisas vidare till 4 kap. 1 § KRL. De rekommendationer som RKR 

ger är i princip ett ordagrant återgivande av 4 kap. 1 § KRL, med vissa 

i materiell mening obetydliga anpassningar till att informationen i 

den gemensamma förvaltningsberättelsen ska omfatta den samlade 

kommunala verksamheten.1426 Att denna anpassning ska göras torde 

tillämparen förstå redan vid läsning av bestämmelserna i KRL. 

Genom den använda regleringstekniken uppstår, enligt min me-

ning, en otillfredsställande otydlighet mellan lagstiftningen och den 

kompletterande normgivningen. Det skulle kunna hävdas att RKR 

genom sin rekommendation endast tydliggör vad som redan framgår 

av KRL. I så fall bör det dock, enligt min uppfattning, tydligare 

framgå i rekommendationen att det just är fråga om lagtext. Att i re-

kommendationernas normerande delar återge lagtext är, enligt min 
                                                

 
1424

 RKR Rekommendation 8.2 s. 3 och 5. 
1425

 Jfr avsnitt 8.2.3. 
1426

 RKR Rekommendation 8.2 s. 4. 
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uppfattning, olämpligt oavsett om det på något sätt framgår att det är 

fråga om ett referat av lagtext. Risken är att det blir svårt för tillämpa-

ren att hålla isär de normativa nivåerna. 

Vidare rekommenderas i den normerande delen att förvaltningsbe-

rättelsen ska innehålla en redogörelse över de enheter som ingår i den 

samlade kommunala verksamheten.1427 Begreppet kommunens sam-

lade verksamhet återkommer således i denna del av rekommendat-

ionen och innebär att redogörelsen ska omfatta all kommunal verk-

samhet. Även denna rekommendation synes dock i princip kunna ut-

läsas genom en tillämpning av de traditionella rättskällorna – om än 

inte direkt av KRL så vid en läsning av förarbetena.1428 En rekom-

mendation av detta slag kan dock, enligt min mening, vara pedagogisk 

för att tydliggöra hur frågan har behandlats i de traditionella rättskäl-

lorna, även om jag anser att RKR borde vara tydligare när det refere-

rar till förarbetsuttalanden. Jag menar således att det är skillnad mel-

lan att återge lagtext i rekommendationernas normerande delar och 

att återge förarbetsuttalanden som bidrar till tolkningen av lagtexten. 

Det förra borde, enligt min mening, vara uteslutet medan det senare 

kan vara acceptabelt så länge det framgår att det är förarbetsuttalan-

den som återges.  

Vid den sista rubriken som behandlar den gemensamma förvalt-

ningsberättelsen återkommer den, enligt min mening, olämpliga re-

gleringstekniken att upprepa sådant som redan framgår av lagtextens 

ordalydelse. I rekommendationen normeras att särskilda upplysning-

ar om ekonomi och verksamhet ska lämnas om koncernföretagen.1429 

RKR:s rekommendationer kan jämföras med 8 kap. 1 § 2 st. KRL i vil-

ken stadgas att särskilda upplysningar ska lämnas om ekonomi och 

verksamhet om sådana juridiska personer i vilka kommunen har ett 

betydande inflytande. Ingen materiell skillnad föreligger mellan orda-

lydelsen i KRL och den ordalydelse som återfinns i rekommendation-

en. Den enda skillnaden är att rekvisitet betydande inflytande an-

vänds i lagtexten, medan RKR använder sitt särskilt definierade be-

                                                

 
1427

 RKR Rekommendation 8.2 s. 5. 
1428

 Se prop. 1996/97:52 s. 90. 
1429

 RKR Rekommendation 8.2 s. 5. 
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grepp koncernföretag. Begreppen innebär samma avgränsning i fråga 

om vilka juridiska personer som ska tillämpa bestämmelserna.1430 

Vidare rekommenderas i den normerande delen att de särskilda 

upplysningarna ska ge en samlad bild av de ekonomiska engage-

mangen i koncernföretagen. Formuleringen är i princip ett ordagrant 

återgivande av ett förarbetsuttalande, i vilket uttalas att redovisning-

en bör ge ”en samlad bild av kommunens och landstingens ekono-

miska engagemang i företagen”.1431 De egentliga rekommendationer-

na återfinns, enligt min uppfattning, i stället i det material som kom-

pletterar rekommendationens normerande delar. I det komplette-

rande materialet utvecklar RKR t.ex. vad det anser att de särskilda 

upplysningarna närmare ska innehålla för uppgifter.  

Sammanfattningsvis är RKR:s normerande rekommendationer om 

den gemensamma förvaltningsberättelsen i stor utsträckning repro-

duktion av lagtext och förarbetsuttalanden. Någon problematik avse-

ende skillnader mellan den kompletterande normgivningen och den 

bakomliggande lagtexten kan således inte identifieras. Innehållet i 

RKR:s rekommendation är dock enligt min uppfattning ändå olämp-

ligt just vad gäller reproduktionen av lagtext. Även återgivandet och 

behandlingen av förarbetsuttalanden passar dock enligt min mening 

bättre i t.ex. RKR:s vägledningar, alternativt bör det tydligare framgå 

att det är fråga om referat av sådana uttalanden snarare än RKR:s 

egna rekommendationer. 

Frågan om lämpligheten av att RKR använder en egen begrepps-

bildning aktualiseras även vid behandlingen av den gemensamma 

förvaltningsberättelsen.1432 Enligt min uppfattning är det olämpligt 

att olika begrepp används i lagstiftningen och den kompletterande 

normgivningen. 

 

                                                

 
1430

 Avsnitt 12.4. 
1431

 Prop. 1999/00:115 s. 31. 
1432

 Jfr avsnitt 12.4. 
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12.7 Sammanställda räkenskaper 

Enligt 8 kap. 2 § KRL ska den sammanställda redovisningen även in-

nefatta sammanställda räkenskaper. Bestämmelsen har följande ly-

delse: 

 

Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning som utgör 

en sammanställning av kommunens eller landstingets resultaträkning och re-

sultaträkningarna för de övriga juridiska personer i vilka kommunen eller 

landstinget har ett betydande inflytande. 

Redovisningen skall vidare innehålla en balansräkning som utgör en samman-

ställning av kommunens eller landstingets balansräkning och balansräkningar-

na för de övriga juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett 

betydande inflytande. 

 

Enligt bestämmelsen ska alltså en kommun, utöver den egna resultat- 

och balansräkningen, presentera sammanställda resultat- och balans-

räkningar där den ”kommunala koncernens”, såsom RKR definierar 

den, resultat och ekonomiska ställning framgår.  

Som har beskrivits tidigare var det i 8 kap. 2 § KRL som begreppet 

betydande inflytande först infördes. Rekvisitet ska således förstås på 

samma sätt som vid tillämpningen av 8 kap. 1 § 2 st. KRL.1433  

Utöver ordalydelsen i KRL och de korta motivuttalanden som åter-

finns i förarbetena, som främst behandlar tolkningen av rekvisitet be-

tydande inflytande, ges ingen ledning om utformningen – varken vad 

gäller dess omfattning eller dess materiella innehåll – av de samman-

ställda räkenskaperna i de traditionella rättskällorna. Ur ett systema-

tiskt perspektiv torde dock bestämmelserna i 5 kap. 1 och 2 §§ KRL 

även gälla vid upprättandet av de sammanställda räkenskaperna. 

Detta framgår redan i viss mån av ordalydelsen i 8 kap. 2 § KRL. Att 

det är samma räkenskapsschema som i huvudsak gäller även vid upp-

ställandet av de sammanställda räkenskaperna har också RKR re-

kommenderat i rekommendation 8.2.1434 

RKR definierar de sammanställda räkenskaperna som ”resultat- 

och balansräkningar samt kassaflödesrapport och tilläggsupplysning-

                                                

 
1433

 Jfr avsnitt 12.5. 
1434

 RKR Rekommendation 8.2 s. 6. 
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ar omfattande kommunen och dess koncernföretag”.1435 Av definit-

ionen kan slutsatsen dras att RKR har utvecklat det krav som framgår 

direkt av ordalydelsen i 8 kap. 2 § KRL. Kravet på kassaflödesrapport 

finns inte uppställt i lagtexten. Uppställandet av ett sådant krav stöds 

dock av uttalanden i förarbetena. Regeringen menade att ett eventu-

ellt krav på kassaflödesrapport respektive hur utformningen av en så-

dan rapport ska se ut fick överlämnas till praxis att utveckla inom ra-

men för god redovisningssed.1436 Som synes ska inte räkenskaperna 

omfatta kommunens samlade verksamhet utan endast kommunen 

och dess koncernföretag. Användandet av begreppet koncernföretag 

innebär att kopplingen till rekvisitet betydande inflytande upprätt-

hålls. 

Kravet på betydande inflytande är som tidigare behandlats centralt 

vid bedömningen huruvida en viss juridisk person ska tas med i de 

sammanställda räkenskaperna eller inte, samt huruvida samman-

ställda räkenskaper överhuvudtaget ska upprättas.1437 

RKR har i anslutning till denna fråga formulerat en form av scha-

blonbestämmelse som utgår från väsentlighetsprincipen. Motivet är 

att RKR anser att den verksamhet som ska ingå i de sammanställda 

räkenskaperna ska tillföra ett informationsmervärde för att kravet på 

konsolidering ska föreligga.1438 I rekommendationen ställer RKR upp 

två alternativa villkor som ska normera gränsen för när skyldigheten 

att upprätta sammanställda räkenskaper inträder. RKR använder 

dock begreppet sammanställd redovisning vilket, enligt min uppfatt-

ning, synes vara felaktigt i sammanhanget, eftersom begreppet sam-

manställd redovisning även torde innefatta den gemensamma för-

valtningsberättelsen enligt 8 kap. 1 § KRL. Användningen synes bygga 

på en, enligt min uppfattning, likaledes inkonsekvent användning av 

begreppet sammanställd redovisning i förarbetena till KRL.1439  

                                                

 
1435

 RKR Rekommendation 8.2 s. 3 och 6. 
1436

 Prop. 1996/97:52 s. 59. 
1437

 Avsnitt 12.5. 
1438

 RKR Rekommendation 8.2 s. 11 f. Jfr RKR Idéskrift (2014) s. 15 f. 
1439

 Jfr prop. 1996/97:52 s. 59 och 90. Se även SOU 2016:24 s. 232 f. där referatet av 

RKR:s rekommendation inte direkt bidrar till att undanröja oklarheter i fråga om nämnda 

begreppsanvändning. Om syftet är att regeln även ska tillämpas i förhållande till kravet på 

att upprätta en gemensam förvaltningsberättelse, är användningen av olika begrepp enligt 

min uppfattning oroväckande inkonsekvent. 
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Det första villkoret innebär att om kommunens andel av de kom-

munala koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av 

kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag så ska samman-

ställda räkenskaper upprättas. Med omsättning avses högsta värdet av 

intäkter eller kostnader. I enlighet med det andra, alternativa, villko-

ret ska sammanställda räkenskaper även upprättas om kommunens 

andel av de kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår 

till 5 % eller mer av kommunens balansomslutning. Med balansom-

slutning avses summan av koncernföretagens tillgångar (alternativt 

skulder och eget kapital). Om inget av dessa villkor är uppfyllda bort-

faller, enligt RKR, kravet att upprätta sammanställda räkenskaper 

(även här används, enligt min uppfattning, felaktigt begreppet sam-

manställd redovisning av RKR).1440  

Utöver den ovan refererade generella inskränkningen av kravet på 

att upprätta sammanställda räkenskaper, ställer RKR även upp ytter-

ligare villkor som behandlar när enskilda juridiska personer ska re-

spektive kan undantas från den sammanställda redovisningen. 

De juridiska personer som enligt RKR ska undantas är dels sådana 

som har förvärvats i syfte att avyttras inom ett år, dels sådana där det 

finns ett betydande och varaktigt hinder att utöva det kommunala in-

flytandet. Undantagsgrunderna synes vara inspirerade av 7 kap. 5 § 2 

st. ÅRL i vilken uppställs motsvarande undantagsgrunder för när ett 

dotterbolag enligt ÅRL inte behöver tas med i koncernredovisning-

en.1441 

Juridiska personer som även kan undantas är, enligt RKR, sådana 

vars verksamhet är av obetydlig omfattning. Med obetydlig omfatt-

ning menas i rekommendationen sådana juridiska personer där 

kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda omsätt-

ningen och omslutningen hos de juridiska personer som är tänkta att 

undantas får dock enligt rekommendationen inte överstiga de 5 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag som är satt som gräns för den 

generella inskränkningen av kravet på upprättandet av samman-

ställda räkenskaper.1442 
                                                

 
1440

 RKR Rekommendation 8.2 s. 5. 
1441

 Se även IPSAS 6 p. 21. 
1442

 RKR Rekommendation 8.2 s. 5 f. 
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I KRL används, som har diskuterats tidigare, i princip endast bety-

dande inflytande som rekvisit för att avgöra huruvida en viss juridisk 

person ska tas med i de sammanställda räkenskaperna eller inte.1443 I 

förarbetena anförs visserligen att den sammanställda redovisningen 

kan inskränkas med hänsyn till omständigheterna när en kommuns 

andel är liten eller mycket liten. Jag har tidigare anfört att hänvis-

ningen till andelsinnehav torde avse röstandel och inte kapitalandelen 

i en annan juridisk person. Frågan är därmed om dessa motivuttalan-

den kan tas som intäkt för användandet av en sådan schablonbe-

stämmelse som används i rekommendation 8.2?  

RKR synes genom schablonbestämmelsen fokusera på kommunens 

kapitalandel i ett kommunalt koncernföretag. Frågan om vilken kapi-

talandel som föreligger anknyter närmare till vad som i den revide-

rade ÅRL benämns ägarintresse och den presumtionsregel som där 

finns intagen. Följden av RKR:s rekommendation är att ett kommu-

nalt koncernföretag, oavsett vilket inflytande kommunen har i detta, 

kan komma att undantas från de sammanställda räkenskaperna. 

I den av RKR utgivna idéskriften om sammanställd redovisning an-

vänds benämningen väsentlighetskriterium för de ekonomiska över-

väganden som RKR har ställt upp vid bedömningen om samman-

ställda räkenskaper ska upprättas. I idéskriften anförs att ”[u]töver 

frågan om inflytande finns således ett väsentlighetskriterium för kra-

vet på upprättande av sammanställda räkenskaper.”1444 Om jag har 

förstått uttalandet rätt menar författarna till idéskriften att det före-

ligger en skillnad mellan bedömningen huruvida kommunen har ett 

betydande inflytande i en viss juridisk person och bedömningen 

huruvida den verksamhet som kommunen har ett betydande infly-

tande i även är av sådan ekonomisk omfattning att den juridiska per-

sonen ska tas med i de sammanställda räkenskaperna. Enligt min 

uppfattning är det inte självklart att en sådan schablonbestämmelse 

som ställs upp i rekommendation 8.2 är förenlig med bestämmelsen i 

KRL.  

I normalfallet torde det inte uppstå några problem vid tillämpning-

en av KRL och rekommendation 8.2. Låt dock säga att en kommun 

                                                

 
1443

 Avsnitt 12.5. 
1444

 RKR Idéskrift (2014) s. 15. 
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exempelvis bedriver verksamhet i två helägda kommunala bolag där 

omsättningen i varje enskilt bolag understiger 2 %, och således även 

sammanlagt understiger 5 %, av kommunens skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag.  

Å ena sidan är det otvetydigt att kommunen har ett betydande in-

flytande i dessa bolag och att bolagen således, enligt 8 kap. 2 § KRL, 

ska ingå i de sammanställda räkenskaperna. En sådan slutsats stöds 

av ordalydelsen i 8 kap. 2 § KRL.1445 Kommunen innehar till och med 

det bestämmande inflytandet i bolagen och dessa ska dessutom be-

traktas som helägda bolag i KL:s mening, vilket inkluderar omfat-

tande krav enligt 3 kap. 17 § KL på att säkerställa att bolagen bedriver 

sin verksamhet i enlighet med kommunens direktiv. 

Å andra sidan kan dessa bolag enligt RKR:s rekommendation 8.2 

undantas från de sammanställda räkenskaperna för att det ekono-

miska informationsvärdet, i enlighet med väsentlighetsprincipen, inte 

anses vara tillräckligt. Det föreligger i detta fall en normkollision mel-

lan KRL:s ordalydelse och tillämpningen av den kompletterande 

normgivningen. 

RKR synes i detta fall ha anknutit till vad som i förarbetena anför-

des om små andelsinnehav, det som i dagens ÅRL behandlas inom 

ramen för bestämmelsen om ägarintresse. Beaktat detta skulle regeln 

i rekommendationen möjligen anses acceptabel. Avgränsningen i 

fråga om skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper 

skulle, som nämnts, även ligga i linje med den väsentlighetsprincip 

som numera återfinns i 2 kap. 3 a § ÅRL (jfr 7 kap. 7 § ÅRL) och även 

kommer till uttryck i RKR:s konceptuella ramverk.1446 RKR:s numera 

preciserade schablonbestämmelse utgår även från vad som har ut-

tryckts i den kompletterande normgivningen sedan Referensgruppens 

anvisning år 1991.1447 Därmed skulle det kunna anföras att reglerna 

torde vara godtagbara även beaktat bestämmelserna i KRL eftersom 

det i förarbetena till de aktuella bestämmelserna anfördes att de 

borde anknyta till rådande praxis och Referensgruppens anvis-

ning.1448  

                                                

 
1445

 Jfr SOU 2016:24 s. 249 ff. 
1446

 Avsnitt 8.2.3. 
1447

 Jfr avsnitt 12.2. 
1448

 Se prop. 1996/97:52 s. 59 och 90. 
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Ordalydelsen i KRL tar dock endast sikte på en kommuns infly-

tande i den andra juridiska personen. Enligt presumtionsregeln ska 

inflytande bedömas i förhållande till röstandelen i den andra juridiska 

personen. Eftersom det väsentlighetskriterium som RKR använder 

kan komma att inskränka tillämpningen av ordalydelsen i KRL är det, 

enligt min uppfattning, vanskligt att så kategoriskt och schablonartat 

som RKR gör rekommendera när de sammanställda räkenskaperna 

inte behöver upprättas respektive när enskilda juridiska personer får 

undantas från denna redovisning.  

Jag är således sammanfattningsvis tveksam till regeln i rekommen-

dation 8.2 som så kategoriskt ställer upp rekvisit där juridiska perso-

ner – t.o.m. av kommunen helägda bolag – kan komma att undantas 

från de sammanställda räkenskaperna endast utifrån ekonomiska 

överväganden. Rekommendationerna strider, enligt min uppfattning, 

mot ordalydelsen i 8 kap 2 § KRL och synes därutöver vara oförenliga 

med de allmänna kommunalrättsliga överväganden som legat till 

grund för att säkerställa insyn och kontroll i sådan verksamhet som 

en kommun har lämnat över till ett privaträttsligt subjekt. 

 

12.8 Metoder för konsolidering 

I rekommendation 8.2 normeras även att de sammanställda räken-

skaperna med hänsyn till värdering ska upprättas enligt förvärvsmet-

oden och med hänsyn till specificering enligt proportionell metod.1449 

De rekommenderade metoderna har således inte förändrats sedan 

kommunförbundets skrift om koncernredovisning publicerades år 

1989.1450  I KRL eller dess förarbeten ges ingen ledning gällande dessa 

frågor. Utvecklingen av konsolideringsmetoder för de kommunala 

sammanställda räkenskaperna har i princip helt och hållet skett inom 

ramen för den kompletterande normgivningen.  

Förvärvsmetoden definieras i rekommendation 8.2 som en konso-

lideringsmetod ”som innebär att tillgångar och skulder ska värderas 

med kommunkoncernens anskaffningsvärde som grund och att det 

                                                

 
1449

 RKR Rekommendation 8.2 s. 7. 
1450

 Jfr avsnitt 12.2 och Svenska kommunförbundet (1989) s. 45 och 47. 
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egna kapital koncernföretaget har vid förvärvet ska elimineras.”1451 

Metoden innebär enligt RKR att endast sådant eget kapital som intjä-

nats av koncernföretaget efter förvärvet får räknas med i kommun-

koncernens eget kapital. Motsvarande bestämmelse återfinns i 7 kap. 

19 § ÅRL, vilken i sin tur bygger på art. 19 i det 7:e bolagsdirekti-

vet.1452  

I rekommendationen definieras även proportionell konsolidering. I 

7 kap. 30 § ÅRL benämns motsvarande metod klyvningsmetoden, 

vilken kan tillämpas för att konsolidera sådana gemensamt styrda 

företag som definieras i 1 kap. 5 a § ÅRL.1453 Metoden innebär i en 

kommunal kontext att det endast är ägd andel av ett koncernföretags 

(i enlighet med RKR:s definition) räkenskapsposter som redovisas i 

den sammanställda redovisningen. Eventuella externt ägda minoritet-

sandelar i dotterföretag eller andra externa intressen i intresseföretag 

ska därmed inte ingå i kommunens sammanställda redovisning.1454 

Att använda proportionell konsolidering som huvudmetod kan be-

skrivas som ett särdrag för den kommunala sektorn.1455 Metoden ska 

enligt RKR användas oavsett om kommunen har det bestämmande 

eller ett betydande inflytande i den aktuella juridiska personen. Vid 

en jämförelse med regleringen för den privata sektorn kan noteras att 

det, enligt 7 kap. ÅRL görs skillnad vid konsolideringen av dotterföre-

tag, intresseföretag och gemensamt styrda företag. 

Enligt ÅRL och BFN:s K3-regelverk är s.k. full konsolidering hu-

vudmetod vid specificering och s.k. minoritetsandelar ska redovisas 

särskilt i fråga om dotterföretag.1456 Klyvningsmetoden enligt 7 kap. 

30 § 2 st. ÅRL är, som nämnts, en möjlig konsolideringsmetod endast 

ifråga om gemensamt styrda företag. Enligt dessa regelverk görs såle-

des skillnad på de fall där ett bestämmande inflytande kan konstate-

                                                

 
1451

 RKR Rekommendation 8.2 s. 4. 
1452

 Jfr SOU 2014:22 s. 367 ff. och Thorell (1996) s. 303.  
1453

 Jfr prop. 2015/16:3 s. 249. 
1454

 RKR Rekommendation 8.2 s. 4. Jfr RKR Idéskrift (2014) s. 45 ff. 
1455

 Jfr SOU 2016:24 s. 252 ff. och Tagesson (PMM 2009) s. 215 f. 
1456

 Rekommendationerna från RKR skiljer sig i detta hänseende även från IPSASB stan-

darder, se IPSAS 6 p. 43. KomRed-utredningen har föreslagit att den s.k. kapitalandelsme-

toden ska få användas om det föreligger särskilda skäl och är förenligt med rättvisande 

bild, se SOU 2016:24 s. 252 ff. och 389 f. 
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ras och fall där endast ett gemensamt eller betydande inflytande kan 

identifieras.1457 

Huvudregeln i rekommendation 8.2 är att varje enskild juridisk 

person konsolideras för sig i den sammanställda redovisningen. En 

alternativ metod kan tillämpas för s.k. civilrättsliga underkoncerner, 

för vilka underkoncernens bokslut kan konsolideras som en helhet, 

under förutsättning att nödvändiga justeringar görs.1458 Justeringar 

kan i sådana fall krävas när en underkoncern består av delägda bolag 

som även varit föremål för interna förvärv.1459 Sådana interna förhål-

landen ska elimineras i den sammanställda redovisningen.  

Enligt rekommendation 8.2 ska även kommunen vid ett förvärv el-

ler i samband med att en sammanställd redovisning för första gången 

upprättas göra en förvärvsanalys. Förvärvsanalysen ska enligt RKR 

sammanfattas i en förvärvskalkyl. Av förvärvskalkylen ska sedermera 

minst framgå förvärvspriset; beskattat eget kapital; obeskattat eget 

kapital och dess fördelning på uppskjuten skatt respektive eget kapi-

tal; koncernmässiga över- och undervärden och deras fördelning på 

balansposter samt avskrivnings-/upplösningsplaner till koncernmäss-

iga över-/undervärden. Förvärvskalkylen utgör enligt rekommendat-

ionens icke-normerande del en verifikation och ska hanteras som rä-

kenskapsinformation.1460 Rekommendationen om förvärvskalkylen 

anknyter således till 2 kap. KRL och bestämmelserna om bokföring. 

Kravet på förvärvsanalys (inkl. förvärvskalkyl) som ställs upp i re-

kommendation 8.2 synes vara hämtat från regleringen för den privata 

sektorn, eftersom något sådant krav varken nämns i KRL eller i förar-

betena till bestämmelserna. Kravet har inte heller funnits med i den 

kompletterande normgivningen förrän år 2009 när version 8.2 av re-

kommendationen publicerades.  

I 7 kap. 20 § ÅRL stadgas att vid förvärv av andelar i ett företag som 

är eller genom förvärvet blir dotterföretag ska moderföretaget upp-

rätta en förvärvsanalys för att fastställa andelarnas anskaffningsvärde 

för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföre-

tagets tillgångar, avsättningar och skulder. Bestämmelsen i ÅRL är i 

                                                

 
1457

 Jfr Thorell (1996) s. 323 ff. och RKR Idéskrift (2014) s. 88. 
1458

 RKR Rekommendation 8.2 s. 7 f. 
1459

 RKR Rekommendation 8.2 s. 12. Jfr RKR Idéskrift (2014) s. 87 ff. 
1460

 RKR Rekommendation 8.2 s. 9. 
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sin tur en kodifiering av det tidigare verksamma Redovisningsrådets 

kompletterande normgivning. Införandet i ÅRL motiverades av att 

kravet på en förvärvsanalys ansågs som ett såpass väsentligt moment i 

förvärvsmetoden att det borde lagregleras.1461 

RKR:s rekommendation att en förvärvsanalys ska ingå i den sam-

manställda redovisningen innebär en utveckling av god redovisnings-

sed i materiell mening. Eftersom frågorna anknyter till bestämmel-

serna om bokföring i 2 kap. KRL, synes kravet på förvärvsanalys ligga 

inom ramen för RKR:s uppgift att utveckla god redovisningssed i en-

lighet med KRL.1462 Det kan dock samtidigt konstateras att kravet på 

förvärvsanalys i princip innebär ett åliggande som inte varit explicit 

reglerat innan år 2009.1463 

 

12.9 Sammanställd pensionsredovisning 

Enligt huvudregeln ska redovisningen för de juridiska personer som 

ska ingå i kommunens sammanställda redovisning justeras i den mån 

de juridiska personerna har redovisat i enlighet med en reglering som 

inte är densamma som den som gäller för kommunerna.1464 Redovis-

ningen av pensionsåtagandet är ett undantag till denna huvudregel, 

och ska således inte räknas om enligt den s.k. blandmodellen för de 

juridiska personer som ska ingå i den sammanställda redovisning-

en.1465  

Även om förarbetsuttalandena är något oklara vad gäller motiven 

till detta synes det främsta motivet vara att balanskravet inte omfat-

tade de juridiska personer som kommunen hade överlämnat bedri-

vandet av viss verksamhet till.1466 I och med detta synes regeringen ha 

ansett att behovet av att tillämpa blandmodellen inte var påkallat på 

samma sätt som för kommunens ”egna” pensionsåtagande. En jämfö-

relse mellan kommunens åtagande och det åtagande som föreligger 

                                                

 
1461

 Prop. 1995/96:10 (del II) s. 145 och 248 f. Jfr Thorell (1996) s. 305 f.  
1462

 Jfr Thorell (2008) s. 119. 
1463

 KomRed-utredningen har föreslagit att kravet på förvärvsanalys ska lagregleras, se 

SOU 2016:24 s. 252 och 388. 
1464

 Avsnitt 12.1. 
1465

 Prop. 1996/97:52 s. 90 f. Jfr kapitel 11. 
1466

 Prop. 1996/97:52 s. 90 f. Jfr RKR Rekommendation 8.2 s. 13. 
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hos de juridiska personer som omfattas av kravet på sammanställda 

räkenskaper kan således endast göras i förhållande till kommuners 

totala åtagande inklusive ansvarsförbindelsen. RKR har i den kom-

pletterande normgivningen upprepat och poängterat detta undan-

tag.1467 

Någon skillnad mellan KRL samt uttalanden i förarbetena och den 

kompletterande normgivningen föreligger således inte gällande denna 

fråga. RKR:s normering av frågan är i stället ytterligare ett exempel på 

upprepningar av vad som framgår av förarbetsuttalanden till KRL 

utan att det uttryckligen framgår. Någon egentlig rekommendation är 

det inte fråga om. 

 

12.10 Sammanfattande utvärdering 

Normeringen av den sammanställda redovisningen innebär att RKR i 

den kompletterande normgivningen relativt utförligt kommit att 

komplettera regleringen i KRL. RKR har självt uttryckt det som att 

frågor som berör den sammanställda redovisningen ”är svagt reglerat 

i lag” och att det därmed har velat kompensera detta genom rekom-

mendation 8.2.1468 

I fråga om förhållandet mellan KRL och den kompletterande 

normgivningen kan inledningsvis noteras att RKR i vissa delar till stor 

del synes kodifiera sådant material som redan genom traditionell ju-

ridisk metod tolkningsvis kan utläsas ur lagstiftningen som sådan, 

samt av dess förarbeten. Att som RKR i vissa fall återge lagtexten i 

princip ordagrant i rekommendationernas normerande delar är en-

ligt min mening olämpligt. Därutöver borde RKR, enligt min uppfatt-

ning, i den kompletterande normgivningen vara tydligare även när 

det refererar till förarbetsuttalanden. Om inte dessa skillnader synlig-

görs blir det enligt min uppfattning svårt att identifiera vad som 

egentligen är rekommendationer från RKR, vilka omfattas av 1 kap. 3 

§ 2 st. KRL, och sådant rättskällematerial som kommunerna är skyl-

diga att förhålla sig till redan genom traditionell tolkning av lagtexten. 

                                                

 
1467

 RKR Rekommendation 8.2 s. 8. 
1468

 RKR Rekommendation 8.2 s. 10. 
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Ett exempel när RKR, enligt min uppfattning, på ett korrekt sätt 

utvecklar och preciserar god redovisningssed är de rekommendation-

er som avser tillämpliga metoder för konsolidering vid upprättandet 

av de sammanställda räkenskaperna. Metoderna för konsolidering 

har lagstiftaren valt att inte reglera, samtidigt som sådana metoder i 

princip är nödvändiga för att kunna tillämpa 8 kap. 2 § KRL. Att RKR 

därmed kompletterar och utvecklar de grundläggande krav som ställs 

upp i KRL synes, enligt min uppfattning, ligga väl inom ramen för 

RKR:s uppdrag. 

Ett annat exempel som, enligt min uppfattning, innebär att förhål-

landet mellan lagstiftningen och den kompletterande normgivningen 

aktualiseras är kravet på att upprätta en förvärvsanalys. Även detta 

krav får ses som en naturlig del av de rekommendationer som avser 

metoderna för konsolidering. Det får därmed även ses som en kom-

plettering av det i lagstiftningen intagna kravet på att upprätta en 

sammanställd redovisning samt bestämmelserna om bokföring i 2 

kap. KRL. 

En särskild fråga som har uppmärksammats i kapitlet är den scha-

blonbestämmelse som RKR ställt upp för att avgöra när samman-

ställda räkenskaper ska upprättas respektive när enskilda juridiska 

personer kan undantas från redovisningen. Enligt min uppfattning 

strider schablonbestämmelsen mot KRL:s ordalydelse och den är så-

ledes olämplig. En annan aspekt är de praktiska följderna av tillämp-

ningen av bestämmelsen. Genom att tillämpa schablonbestämmelsen 

i rekommendation 8.2 torde arbetet med att upprätta den samman-

ställda redovisningen förenklas för de flesta kommuner. Det kan såle-

des förväntas att de flesta kommuner som har möjlighet väljer att till-

lämpa dessa regler och undanta de bolag etc. som har en liten om-

sättning/omslutning från att redovisas i de sammanställda räken-

skaperna. Eftersom ingen ytterligare kontrollmöjlighet egentligen 

finns tillgänglig – att vinna framgång med en laglighetsprövning sy-

nes t.ex. vara svårt – innebär reglerna en definitiv reglering av den 

aktuella frågan. Systematiken kan betraktas som ett exempel på sådan 

rättslig polycentri, som innebär att en fråga kan ges en gynnsammare 
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tolkning (ur en kommuns perspektiv) inom ramen för den komplette-

rande normgivningen än om bara lagstiftningen skulle beaktas.1469 

En avslutande reflektion de lege ferenda är att det, enligt min upp-

fattning, skulle vara eftersträvansvärt om den kommunalrättsliga re-

gleringen beaktades i högre grad vid utformningen av KRL och av 

RKR vid publicerandet av kompletterande normgivning. Det finns 

naturligtvis en poäng med att ta intryck av och försöka skapa likar-

tade regelverk för kommunernas sammanställda redovisning som för 

den privata sektorns koncernredovisning. Det borde dock, enligt min 

uppfattning, vara minst lika viktigt att den kommunala redovisnings-

regleringen korresponderar med den kommunalrättsliga regleringen i 

övrigt. Även om t.ex. helägda kommunala bolag i enlighet med en 

proportionell konsolideringsmetod tas med i sin helhet i den sam-

manställda redovisningen inom ramen för nuvarande reglering, synes 

det vara möjligt att eventuellt införa än mer utförligare krav inom ra-

men för den sammanställda redovisningen avseende dessa bolag. En 

utveckling i denna riktning torde exempelvis ligga i linje med de syf-

ten som ligger till grund för de utförliga regler om insyn och kontroll 

som ställs upp i 3 kap. 17 § KL (jfr även 3 kap. 18 b § 1 st. KL). Därutö-

ver borde det, enligt min uppfattning, finnas anledning att närmare 

anknyta till de termer och begrepp som återfinns i KL när KRL ses 

över och RKR utvecklar den kompletterande normgivningen framö-

ver.1470 RKR:s användning av termer som anknyter till användningen 

inom privat sektor, samtidigt som begreppen skiljer sig åt ökar, enligt 

min uppfattning, risken för begreppsförvirring i de kommunala årsre-

dovisningarna. 

  

                                                

 
1469

 Jfr avsnitt 7.5. 
1470

 Jfr förslaget från KomRed-utredningen, som vid införande skulle innebära en helt ny 

terminologi avseende den sammanställda redovisningen, se SOU 2016:24 s. 242 ff. 
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13 Sammanfattning och slutsatser 

13.1 Redovisningsrätt i en kommunalrätt-

slig kontext 

Lagstiftningstekniken i KRL, och även huvuddelen av den materiella 

regleringen, är som visats i undersökningen direkt influerad av mot-

svarande ordning för den privata sektorn. De redovisningsteoretiska 

antaganden som influerats av den privata sektorns reglering stod även 

i förgrunden vid KRL:s införande.1471 Användandet av ramlagstekni-

ken i KRL kan ses som ett respekterande av den ordning som föregick 

lagstiftningen och de intressenter som tidigare varit inblandade i ut-

vecklandet av god redovisningssed, samtidigt som redovisningsskyl-

digheten ytterligare preciserades i lag. Influensen från regleringen av 

den privata sektorn, som i sin tur i hög grad influeras av utvecklingen 

på internationell nivå, synes inte ha minskat under senare år utan är 

fortsatt betydelsefull vid utvärdering och förslag till förändringar av 

den kommunala redovisningsregleringen.1472  

Den påverkan som regleringen för privat sektor har haft för inne-

hållet i den kommunala redovisningsregleringen är dock inte en själv-

klar utgångspunkt.1473 Allmänna offentligrättsliga och kommunal-

rättsliga överväganden är enligt min uppfattning minst lika viktiga att 

beakta för att regleringens ändamålsenlighet i ett kommunalrättsligt 

perspektiv inte ska gå förlorad.1474 Utvecklingen på EU-nivå i fråga 

om den offentliga sektorns redovisning innebär även den att den of-

fentliga sektorns särskilda karakteristik kan komma att beaktas i än 

högre grad.1475  

Regleringen av den kommunala redovisningen är influerad av både 

redovisningsrättsliga och kommunalrättsliga överväganden. De sär-

                                                

 
1471

 Jfr avsnitt 3.2. 
1472

 Jfr KomRed-utredningens betänkande, SOU 2016:24, i vilket det löpande görs jämfö-

relser med regleringen för privat sektor. 
1473

 Jfr SOU 2016:24 där det även löpande görs jämförelser med regleringen för statlig 

sektor.  
1474

 Jfr t.ex. avsnitt 12.10. 
1475

 Jfr avsnitt 5.3. Eftersom standarderna från IPSASB, vilka är de standarder EPSAS är 

tänkta att bygga på, nära anknyter till IASB:s standarder är det dock i dagsläget oklart i 

vilken grad EPSAS kommer att skilja sig från regleringen för privat sektor. 
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skilda förutsättningar som gäller för kommunal verksamhet och den 

rättsliga kontext som kommunerna verkar inom påverkar de redovis-

ningsrättsliga övervägandena.1476 Skillnader i fråga om t.ex. målet och 

finansieringen av verksamheten inom respektive sektor kan således få 

betydelse i en kommunal redovisningsrättslig kontext. De redovis-

ningsrättsliga särdrag som sedermera kan identifieras är en följd av 

och motiveras av den kommunala särart som föreligger.  

Samtidigt som kopplingen till den redovisningsrättsliga utveckling-

en för privat sektor är tydlig kan det, i enlighet med det ovan sagda, 

noteras att lagstiftaren har motiverat vissa avsteg från förhärskande 

redovisningsteoretiska antaganden med hänvisning till den kommu-

nala särarten. Redovisning av bidrag till infrastruktur är ett belysande 

exempel på detta.1477 Redovisningen av det kommunala pensionsåta-

gandet är ett annat sådant exempel där regleringen för kommunerna 

skiljer sig gentemot motsvarande regler för den privata sektorn.1478 

Någon avgörande skillnad i fråga om vilka redovisningsprinciper 

som ligger till grund för de upprättade redovisningsrapporterna före-

ligger dock inte mellan privat och kommunal sektor.1479 Det som kan 

skilja sig åt är hur principerna tillämpas och viktas sinsemellan i det 

enskilda fallet.1480 Sådana skillnader kan t.ex. följa av att det resultat-

räkningsorienterade synsättet är framträdande inom ramen för den 

kommunala redovisningsregleringen.1481  

I fråga om den kommunala redovisningsregleringens omfattning 

kan konstateras att den har utvecklats väsentligt under den senaste 

30-årsperioden.1482 Redovisningsmodellen Kf/Lf 86 kan ses som bör-

jan på det kommunala redovisningsområdets moderna era. Införan-

det av hänvisningen till god redovisningssed i 1991 års KL skapade 

förutsättningar för en utveckling i samklang med hur det redovis-

ningsrättsliga området i övrigt utvecklades. När sedan KRL trädde i 

                                                

 
1476

 Jfr avsnitt 2.2.6, 2.3.4, 2.4 och SOU 2016:24 s. 75 ff. 
1477

 Se kapitel 10. 
1478

 Se kapitel 11. KomRed-utredningen föreslår, som tidigare nämnts, att tillämpningen av 

blandmodellen ska slopas och att fullfonderingsmodellen ska tillämpas fullt ut, se avsnitt 

11.10. 
1479

 Jfr Tagesson (2002) s. 8 ff. och SOU 2016:24 s. 106. 
1480

 Jfr avsnitt 2.4 och 8.2.2. 
1481

 Avsnitt 8.2.1. 
1482

 Jfr avsnitt 2.2. 
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kraft år 1998 skapades en särskild ordning specifik för den kommu-

nala sektorn. 

Ur ett regleringsperspektiv kan hänvisningen till en redovisnings-

modell – Kf/Lf 86 – som utvecklats utanför den traditionella norm-

givningsprocessen ses som symptomatiskt för hur utvecklingen histo-

riskt har sett ut. Hur redovisningen ska upprättas har historiskt inte 

varit en fråga som reglerats genom lagstiftning.1483 Det är dock i sam-

band med att denna modell introduceras som den statligt initierade 

regleringen av den kommunala redovisningen utvecklas i snabb takt. 

Beaktat redovisningsområdets karaktär är den använda reglerings-

tekniken enligt min uppfattning ändamålsenlig.1484 Systematiken 

inom området kan dock leda till att det i vissa fall är svårt att hålla 

isär de normativa nivåerna. Lagstiftningens och förarbetenas innehåll 

upprepas emellanåt i den kompletterande normgivningen utan ut-

tryckliga hänvisningar, vilket innebär att det för kommunerna i vissa 

fall torde vara oklart vilken rättskälla det är som tillämpas.1485 

Systematiken inom det kommunala redovisningsrättsliga området 

skapar vidare förutsättningar för s.k. rättslig polycentri. Sådan rättslig 

polycentri har också identifierats inom området; dels med utgångs-

punkt i den övergripande systematiken, dels vid utvärderingen av en-

skilda redovisningsfrågor.1486 Med utgångspunkt tagen i Påhlssons 

dimensioner av rättslig polycentri kan noteras att det kommunala re-

dovisningsrättsliga området kännetecknas av bl.a. följande:1487 

 

 Det normgivande organet RKR innehar, trots sin i formell me-

ning privaträttsliga karaktär, ett mandat att normativt styra hur 

kommunerna bör redovisa. I sitt utövande av detta mandat ska 

                                                

 
1483

 Avsnitt 2.2. 
1484

 Slutsatsen kan jämföras med att jag anser att regleringen är mindre lämplig ur ett kon-

stitutionellt perspektiv, se avsnitt 7.6 och vidare 13.4.1. Huruvida regleringen är lämplig i 

konstitutionell mening anser jag är en annan fråga än den om regleringen i sig är ända-

målsenlig beaktat karaktären på det kommunala redovisningsområdet. Det är först när 

regleringen kan betraktas som konstitutionellt otillåten som diskussionen om ändamålsen-

lighet saknar betydelse. 
1485

 Avsnitt 9.8, 12.6 och 12.9. 
1486

 Se avsnitt 7.5, 10.10, 11.10 och 12.10. 
1487

 Jfr avsnitt 1.3.2 och 7.5. Jfr även avsnitt 7.4. 
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RKR i princip agera fristående från staten. Systematiken kan 

benämnas institutionell rättslig polycentri. 

 I lagstiftningen förutsätts att den kompletterande normgiv-

ningen, en källa som inte är att betrakta som en traditionell 

rättskälla, ska inneha en framskjuten position som just rätts-

källa. Systematiken kan benämnas materiell rättslig polycentri. 

 Den kompletterande normgivningen kan därutöver komma att 

definitivt reglera vissa redovisningsfrågor som inte reglerats i 

lagstiftningen. De begränsningar som aktualiseras inom ramen 

för en möjlig domstolsprövning av de kommunala årsredovis-

ningarna, innebär att innehållet i den kompletterande norm-

givningen inte ”kontrolleras” genom traditionellt rättsliga verk-

tyg. Utifrån presumtionen att den kompletterande normgiv-

ningen ger uttryck för god redovisningssed, kommer den där-

med fungera som utgångspunkt för den rättsliga verkligheten. 

Även detta fenomen innebär en form av materiell rättslig poly-

centri. 

 

Till frågan om rättslig polycentri kan även diskussionen om identifie-

randet av flera goda redovisningsseder hänföras. I undersökningen 

har jag anfört att det är möjligt att identifiera en god redovisningssed 

som utvecklas i en särskild ordning för kommunal sektor. Av detta 

följer att rättslig polycentri kan identifieras även inom ramen för det 

redovisningsrättsliga området som sådant, beaktat de olika reglering-

arna som föreligger och olika aktörer som agerar inom de olika områ-

dena. 

 

13.2 Den kompletterande normgivningens 

rättsliga ställning 

En av de huvudsakliga forskningsfrågorna i undersökningen har varit 

att utvärdera det normgivande organet RKR:s och den komplette-

rande normgivningens rättsliga ställning inom det kommunala redo-

visningsrättsliga området.  

RKR kan betraktas som ett, ur ett funktionellt perspektiv, kvasistat-

ligt organ. Formellt sett är dock RKR organiserat i privaträttslig form. 

I RF:s mening står det i och med detta klart att RKR inte är att be-



 

405 

 

trakta som en myndighet och organet kan inte heller i annan mening 

organisatoriskt hänföras till den offentliga sektorn. Kopplingen till 

staten är dock inte obetydlig. Möjlighet från statligt håll att påverka 

den löpande verksamheten föreligger t.ex. genom representation i 

föreningens styrelse.1488 

RKR:s rättsliga ställning har betydelse vid bedömningen av den 

kompletterande normgivningens rättsliga ställning. Såsom visats kan 

exempelvis ett mandat att utfärda bindande författningar i enlighet 

med bestämmelserna i 8 kap. RF endast tillkomma riksdagen, rege-

ringen, förvaltningsmyndigheter och kommunerna.1489 I enlighet med 

det organisatoriska synsätt som präglar RF kan delegation av norm-

givningsmakt således inte bli aktuell till RKR. Någon formell delegat-

ion av normgivningsmakt har ej heller skett till organet. Det finns inte 

heller någon hänvisning till RKR eller organets kompletterande 

normgivning i författningsform. RKR:s mandat att utveckla god redo-

visningssed för den kommunala sektorn framgår i stället av förening-

ens stadgar och förarbeten till KRL.1490 

Utöver möjligheten att utfärda författningar finns ytterligare en 

formaliserad regelform upptagen i FsamlF, nämligen allmänna råd. 

Även denna form av regler är dock förbehållna organ som tillhör det 

allmänna. Den kompletterande normgivning som RKR publicerar kan 

således i formell mening inte heller betraktas som allmänna råd i 

FsamlF mening. 

I en konstitutionell kontext synes därmed den kompletterande 

normgivningens rättsliga ställning vara svag. I undersökningen har 

dock visats att det kommunala redovisningsrättsliga områdets sär-

skilda systematik innebär att rekommendationer från normgivande 

organ – framför allt RKR – ändock har en förhållandevis stark ställ-

ning som rättskälla.1491 

Vid en jämförelse med regleringen för den privata sektorn kan no-

teras att presumtionen för att den kompletterande normgivningen ger 

uttryck för god redovisningssed har ansetts vara mycket stark.1492 Den 

                                                

 
1488

 Avsnitt 4.3. 
1489

 Avsnitt 7.2.2. 
1490

 Avsnitt 4.1. 
1491

 Avsnitt 7.3.2. Jfr avsnitt 7.3.1 och 7.4. 
1492

 Avsnitt 7.3.1. 
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principiella diskussionen om huruvida det föreligger en presumtion 

om att den kompletterande normgivningen ger uttryck för god redo-

visningssed utmynnar dock i en liknande slutsats avseende reglering-

en för den kommunala sektorn. Utifrån en tolkning av lagstiftarens 

intentioner vid införandet av KRL och det uppdrag som har tilldelats 

RKR föreligger, enligt min uppfattning, en presumtion för att RKR:s 

kompletterande normgivning ger uttryck för god redovisningssed. Ett 

uttryck för detta ger enligt min uppfattning 1 kap. 3 § 2 st. KRL, där 

det uttryckligen stadgas att upplysning och motivering ska ges vid av-

vikelser från den kompletterande normgivningen. Bestämmelsen till-

sammans med uttalanden i förarbeten om hur god redovisningssed 

generellt ska förstås ger enligt min uppfattning belägg för slutsatsen 

att det föreligger en presumtion om att den kompletterande normgiv-

ningen ger utryck för god redovisningssed. Presumtionen är dock en-

ligt min uppfattning inte lika stark som inom den privata sektorn.1493 

Slutsatsen att presumtionen inom kommunal sektor inte är lika 

stark som inom privat sektor bygger på de skillnader som kan identi-

fieras mellan de olika sektorerna. Att den kommunala redovisnings-

regleringen är att betrakta som en del av det kommunalrättsliga om-

rådet kan t.ex. inte bortses ifrån. De skillnader som följer av detta, 

t.ex. vad gäller möjligheten att rättsligt pröva olika redovisningsfrå-

gor, är enligt min uppfattning av betydelse vid bedömningen av den 

kompletterande normgivningens rättsliga ställning.1494 De kommu-

nalrättsliga aspekterna påverkar därmed även bedömningen av vilken 

grad av presumtion som kan anses föreligga för att den komplette-

rande normgivningen ger uttryck för god redovisningssed.  

 

13.3 Den kompletterande normgivningens 

funktion 

Frågan om den kompletterande normgivningens funktion inom det 

kommunala redovisningsrättsliga området har dels undersökts uti-

från hur dess funktion i allmänna termer var tänkt att få vid införan-

                                                

 
1493

 Avsnitt 7.3.2. 
1494

 Jfr avsnitt 3.6 och 7.3.2. 
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det av KRL, dels genom en särskild undersökning av fyra konkreta 

redovisningsfrågor.  

RKR:s skyldighet att följa KRL följer, som visats tidigare, av orga-

nets egna stadgar. Organet är således civilrättsligt bundet att vid pub-

licerandet av kompletterande normgivning följa KRL.1495 Om lagstif-

taren t.ex. har infört regler med vetskapen om att dessa strider mot 

redovisningsteoretiska utgångspunkter, borde det stå klart att de mo-

tiv som har föranlett de aktuella bestämmelserna därmed går före en 

ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv i alla delar rättvisande redo-

visning.1496 RKR kan således inte på egen hand börja utveckla princi-

per som inte ryms inom lagstiftningens ram. 

Den kompletterande normgivningens huvudsakliga funktion är att 

komplettera lagstiftningens bestämmelser. När det i KRL finns regle-

rat en fråga följer också RKR i den kompletterande normgivningen i 

allt väsentligt lagstiftningens innehåll och utveckling. I enstaka fall 

synes dock RKR utveckla den kompletterande normgivningen trots 

att några förändringar i lagstiftningen inte görs samt i något fall ut-

veckla den kompletterande normgivningen på gränsen till vad som 

enligt min uppfattning kan tolkas in i lagstiftningen när endast de 

traditionella rättskällorna beaktas. Sådana situationer kan leda till 

oklarheter mellan de normativa nivåerna och är otillfredsställande.1497 

En annan mindre lämplig regleringsteknik från RKR:s sida är när or-

ganet i rekommendationernas normerande delar i princip endast 

återger bestämmelser i lagstiftningen. Då är det inte fråga om kom-

plettering utan en dubbelreglering, något som enligt min uppfattning 

borde undvikas. 

Det har fortsättningsvis i undersökningen uppmärksammats att det 

finns exempel där RKR använder sig av andra termer och begrepp än 

de som används i lagtexten, samt inte hänvisar på samma sätt som 

sker i lagtexten.1498 Även sådana skillnader kan ge upphov till vissa 

betänkligheter vad gäller förhållandet mellan lagtexten och den kom-

                                                

 
1495

 Avsnitt 4.2. 
1496

 Jfr avsnitt 6.5, 6.6 och SOU 2016:24 s. 100. 
1497

 Se avsnitt 11.5,11.8 och 12.7. Samma situation kan naturligtvis förekomma inom ra-

men för en förvaltningsmyndighets verksamhet att komplettera viss lagstiftning med före-

skrifter eller allmänna råd, jfr t.ex. Bejstam (FT 2000) och Påhlsson (1995).  
1498

 Se avsnitt 9.5, 10.3, 11.4, 11.5 och 12.4. 
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pletterande normgivningen. Frågetecken uppstår exempelvis om 

huruvida sådana skillnader endast innebär formella skillnader – vilka 

i sig kan vara olämpliga – eller om det även kan innebära materiella 

skillnader mellan lagtext och rekommendationer, vilket definitivt är 

olämpligt.  

Med formella skillnader avses att det föreligger en skillnad mellan 

lagtextens ordalydelse och den ordalydelse som används av RKR vid 

sin behandling av den aktuella frågan. Någon skillnad i redovisnings-

sätt följer dock inte nödvändigtvis av skillnaderna i ordalydelsen. Med 

materiella skillnader menas att det vid tillämpningen av olika rekvisit 

i KRL respektive den kompletterande normgivningen kan uppstå 

skillnader i rättsföljdshänseende – alltså skillnader i redovisningen 

beroende på om en kommun följer KRL:s bestämmelser eller den 

kompletterande normgivningen. Som anförts är eventuella materiella 

skillnader naturligen mer problematiska än formella skillnader, även 

om också de senare enligt min uppfattning borde undvikas. 

Utöver noteringen om bristande överensstämmelse mellan de nor-

mativa nivåerna när det finns materiella bestämmelser i KRL, är det 

enligt min uppfattning oundvikligt att inte notera det generella förhål-

lande som gäller mellan KRL och den kompletterande normgivningen 

i och med att lagstiftningen är av ramlagskaraktär.  

Den kompetterande normgivningen överskuggar i många delar den 

bakomliggande lagstiftningen både i fråga om kvantiteten av be-

stämmelser samt det antal redovisningsfrågor som behandlas i be-

stämmelserna. Gällande vissa frågor återfinns de uppställda kraven 

endast i den kompletterande normgivningen. Ramlagstiftningen in-

nebär därmed i många fall, i större eller mindre utsträckning, en ab-

dikation från lagstiftarens sida i förhållande till de organ som ges 

makt att fylla ut lagstiftningen med ett materiellt innehåll. Det har 

dock samtidigt visats att det som vid undersökningar av andra rätts-

områden har legat till grund för kritik mot sådana följder av använd-

ningen av ramlagar, i en redovisningsrättslig kontext i stället används 

som motiv för den använda lagstiftningstekniken.1499 Syftet inom det 

redovisningsrättsliga området är således att skapa utrymme för kom-

pletterande normgivning och i förlängningen inflytande för, i en 

                                                

 
1499

 Avsnitt 3.2. 
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kommunal kontext, företrädare för kommunerna genom t.ex. repre-

sentation i det normgivande organet. 

Förhållandet i kvantitet mellan bestämmelserna i KRL och den 

kompletterande normgivningen beror, av förklarliga skäl, på vilken 

fråga det handlar om samt hur preciserade bestämmelserna i KRL är. 

Vid exempelvis en jämförelse mellan regleringen av bidrag till infra-

struktur och den sammanställda redovisningen föreligger en tydlig 

skillnad i kvantitet avseende den kompletterande normgivningen. 

Gällande den förra frågan består den kompletterande normgivningen 

av i princip en mening, medan RKR i fråga om den senare frågan har 

publicerat en rekommendation som omfattar flera sidor.1500 

Ett annat tydligt exempel är kravet på tilläggsupplysningar. Såsom 

tidigare nämnts uttalades i propositionen till KRL att behovet och 

omfattningen av tilläggsupplysningar i huvudsak fick utvecklas inom 

ramen för god redovisningssed.1501 Utifrån bristen på styrning från 

lagstiftarens sida vad gäller kravet och omfattningen på tilläggsupp-

lysningar, kommer därmed den kompletterande normgivningen i 

princip aldrig att strida mot KRL, samtidigt som det i princip alltid 

innebär nya redovisningskrav för kommunerna i förhållande till orda-

lydelsen i KRL.1502 

RKR kan dels bestämma när kravet på tilläggsupplysningar ska 

gälla, dels möjlighet att bestämma omfattningen på dessa krav. Gäl-

lande denna fråga är det i de flesta fall inte fråga om en uttolkning av 

de redovisningsbestämmelser som finns i lagtexten utan RKR norme-

rar i princip i sin helhet vad organet anser innefattas i god redovis-

ningssed. Den kompletterande normgivningens innehåll innebär i 

detta fall, enligt min uppfattning, något annat än sådana ”verkställig-

hetsföreskrifter” som det var tanken att den kompletterande norm-

givningen skulle fungera som vid införandet av KRL.1503 

Utöver förhållandet mellan lagstiftningen och den kompletterande 

normgivningen förekommer det exempel på brister även inom ramen 

för den kompletterande normgivningen som sådan. RKR synes i vissa 

fall inte fullt ut förhålla sig till vad organet självt utgår ifrån, att den 

                                                

 
1500

 Jfr RKR Rekommendation 6.2 och 8.2 samt kapitel 10 och 12. 
1501

 Avsnitt 3.5. 
1502

 Jfr avsnitt 11.7. 
1503

 Se avsnitt 7.2.2. 
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kompletterande normgivningen ska fungera och tillämpas som en 

helhet. I flera av rekommendationerna föreligger t.ex. föråldrade hän-

visningar till andra rekommendationer.1504 RKR borde, enligt min 

mening, revidera dessa hänvisningar när materialet som det hänvisas 

till förändras.  

RKR bör enligt min uppfattning arbeta kontinuerligt med att för-

bättra den interna överensstämmelsen mellan publicerade rekom-

mendationer. Brister i detta avseende leder till ett trovärdighetspro-

blem. Om RKR har för avsikt att bibehålla och fortsättningsvis även 

stärka sin auktoritet och legitimitet som normgivande organ för den 

kommunala sektorns redovisning borde överensstämmelsen enligt 

min mening förbättras.1505 Höga krav borde kunna ställas på ett så-

dant skrivet regelverk där ambitionen är att det ska kunna tillämpas 

på ett liknande sätt som den lagtext som normerna är tänkta att kom-

plettera. 

En lösning på de brister som har diskuterats ovan är att hänvisa till 

endast det huvudsakliga löpnumret på rekommendationen och inte ta 

med eventuella nummer som beskriver vilken version av rekommen-

dationen det är fråga om. En rekommendation med ett visst ord-

ningsnummer skulle i så fall alltid motsvara den senaste konsolide-

rade versionen som inkluderar den ursprungliga rekommendationen 

tillsammans med de ändringar som har genomförts.1506 

En sådan förändring innebär således en översyn av själva formerna 

för de hänvisningar som görs. Så länge endast nya versioner av 

samma rekommendation aktualiseras behöver det därmed inte ge-

nomföras några följdändringar i övriga rekommendationer. Hänvis-

ningarnas precision torde inte minska om det i den konsoliderade 

versionen tydliggörs vilka ändringar som gjorts. 

 

                                                

 
1504

 Se avsnitt 9.9, 10.8 och 11.10. 
1505

 En nyansering av begreppet den kompletterande normgivningen är dock i detta sam-

manhang påkallat. Det är framför allt gällande RKR:s rekommendationer som detta arbete 

är av särskild betydelse. 
1506

 Den föreslagna regleringstekniken överensstämmer med hur BFN beslutar, publicerar 

och reviderar sina allmänna råd, se t.ex. BFNAR 2012:1, BFNAR 2012:5 och BFNAR 

2014:1. Jfr även FsamlF Bilaga 3. 
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13.4 Avslutande synpunkter 

13.4.1 Utveckling av den rättsliga systematiken 

Den rättsliga systematiken inom det kommunala redovisningsrätts-

liga området är som framgått av undersökningen inte oproblematisk. 

Förhållandet mellan lagstiftningen och den kompletterande normgiv-

ningen kan i vissa fall diskuteras och det mandat som tilldelats det 

normgivande organet RKR kan i praktiken ses som en form av kring-

gående av de syften RF bygger på.1507 Systematiken inom det kommu-

nala redovisningsrättsliga området kan inte sägas vara konstitution-

ellt otillåten, men ur ett konstitutionellt perspektiv ändock betraktas 

som mindre lämplig.1508 

Å ena sidan har, som nämnts, de rekommendationer som RKR 

publicerar inget stöd i RF:s bestämmelser om normgivningsmakten. 

De ska således endast betraktas som rekommendationer och är i och 

med detta i princip inte bindande för någon.1509 I nuläget indikerar 

inte heller genomgången av tillgänglig domstolspraxis att den dom-

stolsprövning som kan aktualiseras vid överklaganden av beslut kopp-

lade till den kommunala redovisningen skulle innebära en skyldighet 

för kommunerna att tillämpa den kompletterande normgivningen. 

Å andra sidan synes det genom den använda lagstiftningstekniken 

förväntas att den kompletterande normgivningen som huvudregel 

följs. Det föreligger en presumtion om att den kompletterande norm-

givningen ger uttryck för god redovisningssed. RKR söker sedermera 

förstärka presumtionen genom att anföra att möjligheten till avsteg 

från den kompletterande normgivningen endast gäller i rena undan-

tagsfall vid exceptionella förhållanden.1510 Om slutsatsen att precise-

rade redovisningsregler innebär nya åliggande för kommunerna ac-

cepteras, torde därmed rådande systematik kunna ifrågasättas ur ett 

konstitutionellt perspektiv.1511 

                                                

 
1507

 Jfr Strömberg (FT 1976) s. 75 och prop. 1973:90 s. 209. 
1508

 Avsnitt 7.6. 
1509

 Att kommunerna måhända uppfattar den kompletterande normgivningen som bindande 

och tillämpar den som om den vore bindande förändrar inte denna bedömning. Jfr t.ex. 

Warnling-Nerep (FT 2009) s. 389 och Bjuvberg (2006) s. 141. 
1510

 Avsnitt 6.6. 
1511

 Jfr 8 kap. 2 § 1 st. 3 p. RF och avsnitt 7.2.2. 
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Utifrån det redovisningsteoretiska områdets snabba utveckling sy-

nes dock den rättsliga systematik som i nuläget föreligger ändock vara 

den mest ändamålsenliga.1512 Det torde inom ramen för den systema-

tik som föreligger dock vara av vikt att lagstiftningen och dess förar-

beten är tydligt utformade i de frågor där avsikten är att den kommu-

nala redovisningen ska utformas i huvudsak beaktat dessa rättskällor.  

Samma utgångspunkt borde gälla även när en fråga ofullständigt 

regleras i lagstiftningen och förarbetena och utvecklingen är tänkt att 

så att säga ”lämnas över” till det normgivande organet för att det ska 

precisera frågan inom ramen för hänvisningen till god redovisnings-

sed. I dagsläget föreligger det enligt min uppfattning oklarheter om 

hur vissa av bestämmelserna i KRL ska tolkas och tillämpas i det en-

skilda fallet.1513 Det föreligger även oklarheter om huruvida vissa be-

stämmelser endast ska anses som t.ex. minimiregler eller inte.1514 En-

ligt min uppfattning är sådana oklarheter olyckliga, i och med att det 

kan leda till att RKR i enlighet med sitt uppdrag normerar en fråga på 

ett sätt som egentligen inte var avsikten med den i lagstiftningen in-

tagna bestämmelsen.   

Slutsatserna ovan leder vidare till en diskussion om det normgi-

vande organets organisering. Är det normgivande organet ändamåls-

enligt organiserat beaktat dess uppdrag samt den systematik som ef-

tersträvas inom det kommunala redovisningsrättsliga området? 

 

13.4.2 Det normgivande organets organisering 

För att skapa ytterligare förutsättningar för en övergripande ordning 

vad gäller normgivningen och den kompletterande normgivningen för 

den kommunala sektorn skulle en möjlig framtida form för RKR vara 

som en egen myndighet med BFN som förebild, alternativt inordna 

verksamheten i BFN:s eller ESV:s organisation.  

Som fristående myndighet skulle RKR även fortsättningsvis kunna 

vara sammansatt på liknande sätt som nu, med representanter såväl 

från kommunsektorn och SKL som från akademien och staten. Som 

                                                

 
1512

 Jfr avsnitt 13.1. 
1513

 Avsnitt 12.7. 
1514

 Avsnitt 11.6. 
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jämförelse kan noteras att BFN har karaktäriserats som en ”parts-

sammansatt myndighet” och som ”en slags hybrid – en statlig myn-

dighet som har karaktären av en expertgrupp”, vilket överensstämmer 

med hur RKR är organiserat idag.1515 På liknande sätt som BFN har FI 

som värdmyndighet skulle RKR kunna ha t.ex. ESV som värdmyndig-

het.1516 Verksamheten skulle vara inriktad mot rent redovisningsrätts-

liga frågor, vilket kan jämföras med förslaget att inrätta ett s.k. kom-

munalekonomiskt råd i formen av en förvaltningsmyndighet, med 

ansvar för frågor som rör stöd och uppföljning av kommunernas verk-

samhet.1517 Befogenheterna skulle därmed inte förändras gentemot i 

dag, vilket innebär att eventuell kritik ur t.ex. ett självstyrelseperspek-

tiv som riktades mot inrättandet av ett sådant kommunalekonomiskt 

råd beskrivet ovan, inte skulle vara lika befogad.1518  

Som inordnad under BFN eller ESV skulle RKR – eller en motsva-

rande sektion – fungera som ett särskilt expertorgan med ansvar att 

utveckla god redovisningssed för den kommunala sektorn.1519 Det 

mest naturliga borde vid en sådan lösning vara att inordna RKR:s 

verksamhet med ESV:s motsvarande verksamhet för statlig sektor. En 

sådan lösning torde även vara det mest ändamålsenliga beaktat den 

utveckling som sker på EU-nivå, som kan komma att mynna ut i ett 

gemensamt regelverk för hela den offentliga sektorn.1520  

I valet mellan fristående myndighet och inordnandet av RKR:s 

verksamhet hos exempelvis ESV är det senare, enligt min uppfattning, 

det mest ändamålsenliga. En sådan övergång överensstämmer även 

med tendensen under senare år att skapa större, och samtidigt färre, 

myndigheter.1521 KomRed-utredningen har vidare kostaterat att om 

utredningens förslag genomförs kommer det innebära ökat arbete för 

                                                

 
1515

 Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 112 och Marton (2013) s. 186. 
1516

 Jfr avsnitt 5.4. 
1517

 Se SOU 2012:30 s. 418 ff. och 441 f. 
1518

 Jfr SOU 2012:30 s. 419. 
1519

 En liknande lösning har Finland valt, där det är en särskild kommunsektion hos den 

finska Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed för den 

kommunala sektorn, se de finska rättsakterna 8 kap. 67 § kommunallagen (1995/365), 8 

kap. 2 § 6 st. bokföringslagen (1997/1336) och 1 a § förordning om Bokföringsnämnden 

(1973/784). 
1520

 Jfr avsnitt 5.3. 
1521

 Statskontoret (2015) s. 62 f. 
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RKR under en period.1522 Det arbete för RKR som KomRed-

utredningens förslag innebär – i fråga om anpassning av den kom-

pletterande normgivningen till de förändringar av lagen som föreslås 

– kan vid en övergång till myndighetsformen, samtidigt ske genom 

utfärdandet av nya allmänna råd. En förutsättning är naturligtvis att 

övergången sker i samband med att en eventuell ny lagstiftning träder 

i kraft. 

Vilka för- respektive nackdelar kan identifieras med en övergång 

till myndighetsformen? En fördel, enligt min uppfattning, är att den 

kompletterande normgivning som skulle publiceras av RKR (eller 

motsvarande organ) därmed skulle kunna utfärdas i formen allmänna 

råd enligt FsamlF. I och med detta skulle råden omfattas av de form-

krav som ställs upp vid utfärdandet av sådana allmänna råd från or-

gan tillhörandes det allmänna.1523  

I dag gäller även en särskild förordning (2007:1244) om konse-

kvensutredning vid regelgivning. En konsekvensutredning innebär 

enligt 4 § att innan en myndighet beslutar om nya föreskrifter eller 

allmänna råd, så ska en myndighet så tidigt som möjligt utreda reg-

lernas kostnadsmässiga och andra konsekvenser.1524  Inom ramen för 

en sådan process ska även statliga myndigheter, kommuner, lands-

ting, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller 

på något annat betydande sätt berörs ges tillfälle att yttra sig i frågan 

och om konsekvensutredningen som sådan. 

Vid en övergång till myndighetsformen är det även okontroversiellt 

att i KRL reglera det normgivande organets ansvar för utvecklandet av 

god redovisningssed. Ett sådant förtydligande i KRL kan t.ex. jämfö-

ras med hur BFN:s ställning som utvecklare av god redovisningssed 

för den privata sektorn uttryckligen framgår av 8 kap. 1 § 1 st. BFL.1525 

Den främsta principiella nackdelen som enligt min uppfattning kan 

identifieras vid en övergång till myndighetsformen, är att detta trots 

                                                

 
1522

 SOU 2016:24 s. 339. 
1523

 Se FsamlF Bilaga 3. 
1524

 Som exempel på konsekvensutredningar till allmänna råd kan identifieras de utred-

ningar som har föregått beslutandet av de allmänna råd som kan hänföras till BFN:s K-

projekt, BFN dnr. 69/02, 08-114, 06-109, 07-30 samt K2 mindre aktiebolag (inget diarie-

nummer tillgängligt). 
1525

 Jfr även om hur FI:s och ESV:s ansvar är reglerat, se avsnitt 1.4 och 6.4. 
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allt skulle kunna anses vara betänkligt ur ett självstyrelseperspektiv. 

Även om ingen egentlig ändring av befogenheterna hos det aktuella 

organet skulle aktualiseras, torde övergången till en i formell mening 

statlig styrning få betraktas som en negativ utveckling i ett självstyrel-

seperspektiv, jämfört med nuvarande ordning. Det skulle till och med 

kunna ifrågasättas om en sådan övergång skulle vara nödvändig, be-

aktat de ändamål som här har presenterats för en sådan övergång (jfr 

14 kap. 3 § RF). Det kan även konstateras att den konstitutionella 

problematiken, vad gäller förhållandet mellan lagstiftningen och den 

kompletterande normgivningen, fortfarande skulle vara för handen.  

Enligt min uppfattning är dock inordnandet av RKR:s verksamhet 

hos myndigheten ESV en fullt rimlig utveckling som bör övervägas 

när det kommunala redovisningsrättsliga området nu fortsättningsvis 

ses över. I enlighet med detta anser jag fortsättningsvis att KomRed-

utredningens förslag att utmönstra hänvisningen till ”allmänna råd” i 

nuvarande 1 kap. 3 § 2 st. KRL med hänvisning till att det ”saknas 

myndighet som kan ge ut allmänna råd inom området” är förhas-

tat.1526 Om hänvisningen till allmänna råd i 1 kap. 3 § 2 st. KRL ska 

tolkas som en hänvisning till den formella regelformen allmänna råd, 

vilket i sig är i viss mån oklart, borde hänvisningen enligt min upp-

fattning även framledes vara intagen i lagen.1527 Att det i dag inte 

finns någon myndighet med ett sådant ansvar borde inte vara avgö-

rande för huruvida hänvisningen förekommer i lagen. 

 

13.4.3 Redovisningsprincipernas betydelse 

När KRL infördes valde regeringen inte att föreslå att några redovis-

ningsprinciper skulle regleras i lagen.1528 Regeringen diskuterade frå-

gan men ansåg i stället att principerna skulle få utvecklas och komma 

till uttryck inom ramen för god redovisningssed.1529 

KomRed-utredningen har i sitt förslag till ny kommunal bokföring 

och redovisningslag anfört att dels principen om rättvisande bild, dels 

                                                

 
1526

 Jfr SOU 2016:24 s. 100 f. 
1527

 Jfr avsnitt 6.6. 
1528

 Jfr avsnitt 8.2.2. Se även avsnitt 6.6 om principen om rättvisande bild. 
1529

 Prop. 1996/97:52 s. 45 f. och jfr s. 68. Principen om värdering till historiska anskaff-

ningsvärden är det dock möjligt att finna stöd för i KRL, jfr avsnitt 8.2.2 och 9.4.  
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ett antal andra redovisningsprinciper borde regleras i en ny lag. De 

principer, tillsammans med principen om rättvisande bild, som ut-

redningen vill lagfästa är fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, 

försiktighetsprincipen, periodiseringsprincipen, principen om post för 

post-värdering, principen om kvittningsförbud, kontinuitetsprincipen 

och kongruensprincipen.1530 Enligt utredningen medför ett införande 

av principerna i lagstiftningen en tydligare vägledning till både norm-

givande organ och kommuner. Därtill förstärks, enligt utredningen, 

principernas ställning generellt vid uttolkningen av vad som ska be-

tecknas som god redovisningssed.1531 Enligt den föreslagna bestäm-

melsen ska en viss princip inte tillämpas om det finns särskilda före-

skrifter i lagen som avviker från principen. Avvikelser från en princip 

får även ske om det finns särskilda skäl och är förenligt med god re-

dovisningssed och rättvisande bild.1532  

Jag håller med utredningen om att det är motiverat att lagstifta om 

flera av de principer som idag endast framgår av förarbetena och den 

kompletterande normgivningen. De principer som ligger till grund för 

flera av de enskilda bestämmelserna i lagen och som även ska tilläm-

pas tillsammande med den övriga regleringen i lagen bör enligt min 

uppfattning även komma till uttryck i lagstiftningen som sådan. Lag-

fästandet av principerna kommer att synliggöra dem och även tydlig-

göra deras betydelse. 

Däremot föreslår utredningen inte att väsentlighetsprincipen ska 

regleras i lagen, trots att motsvarande införande har skett i ÅRL. Ut-

redningen menar att det redan av god redovisningssed torde följa att 

principen ska tillämpas.1533 Motivet att det redan torde följa av god 

redovisningssed att principen ska tillämpas synes dock enligt min 

mening vara något inkonsekvent i sammanhanget. Det torde även 

följa av god redovisningssed att tillämpa flera av de övriga redovis-

ningsprinciperna, samtidigt som dessa föreslås lagfästas.1534 En an-

ledning som i stället borde kunna framhållas är att väsentlighetsprin-

cipen inte ska ses som en princip liknande de övriga utan, som RKR 

                                                

 
1530

 Se SOU 2016:24 s. 99 f. och 104 ff. Jfr avsnitt 8.2.2. 
1531

 SOU 2016:24 s. 105. 
1532

 SOU 2016:24 s. 360. 
1533

 SOU 2016:24 s. 107. Jfr avsnitt 8.2.3. 
1534

 Jfr SOU 2016:24 s. 101 och 105. 
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uttrycker det, mer betraktas som en form av tröskelnivå som relaterar 

till de kvalitativa egenskaperna.1535 Enligt min uppfattning skulle dock 

även en princip om väsentlighet kunna lagfästas, för att på liknande 

sätt som gällande flera av de övriga principerna tydliggöra principens 

innebörd och rättsliga ställning. 

Införandet av principen om rättvisande bild i lag är i sig naturligt 

och välkommet, beaktat de oklarheter rörande tillämpningen av prin-

cipen som enligt min uppfattning föreligger inom det kommunala re-

dovisningsrättsliga området.1536 Enligt utredningens förslag bör be-

stämmelsen om rättvisande bild, inkl. upplysningsregeln, utformas på 

följande sätt: 

 

”Årsredovisningens delar ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande 

bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. 

Om kommunen eller landstinget i årsredovisningen med stöd av rättvisande 

bild enligt första stycket, avviker från det som följer av rekommendation från 

normgivande organ på det kommunala området, ska upplysning om detta och 

skälen för avvikelsen lämnas i not.”1537 

 

Utredningen har som synes flyttat upplysningsregeln, så att den ska 

anknyta till principen om rättvisande bild och inte till god redovis-

ningssed som tidigare var fallet. Utredningens förslag överensstäm-

mer därmed numera med hur motsvarande bestämmelse är uppbyggd 

i ÅRL.  

I fråga om tillämpningen av principen och upplysningsregeln an-

förde utredningen att ”införandet av krav på rättvisande bild i lag inte 

innebär någon rätt för kommuner eller landsting att frångå lag och 

god redovisningssed”. I stället var utredningens utgångspunkt ”att om 

lag och god redovisningssed följs så är redovisningen rättvisande.”1538  

Såsom jag tolkar dessa uttalanden anser utredningen att likhets-

tecken inte kan sättas mellan god redovisningssed och vad som kan 

                                                

 
1535

 Jfr avsnitt 8.2.3. Jfr även 2 kap. 3 § resp. 3 a § ÅRL. 
1536

 Jfr avsnitt 6.6. 
1537

 SOU 2016:24 s. 42. 
1538

 SOU 2016:24 s. 100. Utredningens behandling av begreppet god redovisningssed är 

ytterst summarisk och innebär egentligen inte annat än ett återgivande av uttalanden i 

propositionen till KRL (samt BFL och ÅRL), se SOU 2016:24 s. 270 ff. och 346. Förhopp-

ningsvis utvecklas diskussionen under den (eventuellt) fortsatta beredningen av lagförsla-

get. 
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utläsas ur lagstiftningen och den kompletterande normgivningen. I 

annat fall skulle upplysningsregeln i princip aldrig bli tillämpbar. 

Därutöver håller utredningen i detta sammanhang isär ”lagen” och 

”god redovisningssed”. Enligt min uppfattning är lagens materiella 

innehåll en del av god redovisningssed, vilket innebär att ett mer 

träffsäkert uttryckssätt är lagen och vad som i övrigt framgår av god 

redovisningssed.1539 

 

13.4.4 Terminologiska anmärkningar 

Syftet med den kompletterande normgivningen är, som framgått av 

undersökningen, att närmare precisera vad som i enlighet med lag-

stiftningen ska betecknas som god redovisningssed. Regleringssyste-

matiken har vuxit fram i och med att lagarna inom redovisningsom-

rådet är av ramlagskaraktär. Både offentligrättsliga och privaträttsliga 

organ har inom det redovisningsrättsliga området betraktats som 

normgivande organ historiskt sett och det går inte att ge en entydig 

bild i fråga om vilken normativ kraft de olika typerna av uttalanden 

har eller har haft. Därtill kan noteras att det inte endast är nationella 

organ som har betydelse inom området, utan även internationella or-

gan har visat sig ha och även tilldelats framskjutna positioner inom 

det redovisningsrättsliga området.1540 

Även om användningen av termerna normgivande organ och den 

kompletterande normgivningen har fyllt sin funktion väl som sam-

lingsnamn anser jag att användningen av termen normgivning är 

mindre lämplig. Termen normgivning har, i en konstitutionell kon-

text, traditionellt kopplats till 8 kap. RF och till de organ som där ges 

normgivningskompetens. Normgivningsbegreppet har därmed i en 

konstitutionell kontext kommit att få en viss formell betydelse, som 

tar sikte på vem som får utfärda olika typer av bindande normer. Att 8 

kap. RF har karaktäriserats som en behandling av normgivningsmak-

ten torde vara talande för den rådande uppfattningen.1541 Om t.ex. en 

myndighet utfärdar allmänna råd, antingen i enlighet med sin all-

                                                

 
1539

 Jfr avsnitt 6.5. 
1540

 Se kapitel 4 och 5. 
1541

 Se t.ex. prop. 2009/10:80 s. 216, SOU 2008:42, Strömberg (1999), Warnling-Nerep, 

Lagerqvist Veloz Roca & Reichel (2011) s. 198 ff. och Bull & Sterzel (2013) s. 189 ff. 
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männa kompetens, eller i enlighet med en särskild bestämmelse i t.ex. 

sin instruktion, ska inte detta betraktas som ett utövande av normgiv-

ningsmakt enligt RF. Ett utövande av normgivningsmakt omfattar ur 

ett konstitutionellt perspektiv endast de fall när ett bemyndigat organ 

utövar sin makt att utfärda bindande författningar i enlighet med 

bestämmelserna i 8 kap. RF.1542 

Genom användandet av termen ”kompletterande” kan hävdas att 

det poängteras att det är något annat än den ”normala” normgivning-

en som avses. Jag menar dock att det inte i tillräckligt hög grad upp-

nås en frikoppling från RF:s normgivningsbegrepp genom detta till-

lägg. Termen skulle på liknande sätt kunna användas för att beskriva 

verkställighetsföreskrifter vars syfte är att fungera kompletterande till 

hierarkiskt överstående normer, samtidigt som de är utfärdade i en-

lighet med 8 kap. RF. Noterbart är att termen även används vid expli-

cita normgivningsbemyndiganden. I exempelvis 27 § lagen (2001:99) 

om den officiella statistiken, LOS, är rubriken till bestämmelsen kom-

pletterande föreskrifter. I bestämmelsen regleras sedermera att rege-

ringen meddelar kompletterande föreskrifter om den officiella sta-

tistiken. Enligt min mening är det därför mindre lämpligt att använda 

termerna normgivande organ och den kompletterande normgiv-

ningen.  

Det finns även risk för att termen normgivning används på ett, en-

ligt min uppfattning, mindre lämpligt sätt. Följande utdrag ur den ju-

ridiska litteraturen visar enligt min uppfattning detta: 

 

”Sedvänjan att en domstol inhämtar ett yttrande i en redovisningsfråga från ett 

statligt expertorgan (BFN) är unik för Sverige. Det förekommer inte eller är 

mycket sällan förekommande att utländska domstolar inhämtar yttranden i lik-

nande fall. En tänkbar förklaring till att denna sedvänja utvecklats är de 

svenska förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet. En annan förklaring 

kan vara att det i andra länder sällan finns en statlig myndighet med normgiv-

ningskompetens på redovisningsområdet att vända sig till.”1543 

 

Av uttalandet ovan synes BFN ha normgivningskompetens inom re-

dovisningsområdet. I RF:s mening innebär detta en kompetens att 

                                                

 
1542

 Jfr avsnitt 7.2.2. 
1543

 Knutsson, Norberg & Thorell (2012) s. 107. Min kursivering.  



 

420 

 

utfärda bindande författningar. Någon sådan kompetens har dock 

inte delegerats till BFN, utan BFN har endast möjlighet att besluta om 

och publicera allmänna råd.1544 

Den använda terminologin kan må hända anses försvarlig i den 

givna kontexten, men leder enligt min mening till en otydlighet i fråga 

om det aktuella organets reella normgivningskompetens. Att den 

kompletterande normgivningen i praktiken kan komma att få i det 

närmaste samma status som den normgivning som den är tänkt att 

komplettera är en annan sak.1545 

För att sammanfatta de organ som är delaktiga i att utveckla god 

redovisningssed genom att publicera olika typer av uttalanden inom 

det redovisningsrättsliga området är enligt min uppfattning termerna 

normbildande organ eller normerande organ lämpligare att an-

vända.1546 En förändring av terminologin borde enligt min mening 

genomföras i 1 kap. 3 § 2 st. KRL (eller motsvarande bestämmelse i en 

eventuell ny lagstiftning). De uttalanden dessa normbildande organ 

publicerar borde enligt min uppfattning benämnas t.ex. komplette-

rande normer.1547 Som synes snarlikt uttryckt, men med en enligt min 

mening viktig terminologisk skillnad. 

Vidare anser jag att användningen av termen god kommunal redo-

visningssed som beskrivning på den rättsliga standarden för just den 

kommunala sektorn kan motiveras. Med tanke på att innebörden av 

god redovisningssed inte är homogen mellan offentlig sektor och pri-

vat sektor, eller ens inom respektive sektor, kan det diskuteras 

huruvida användningen av termen god redovisningssed som uttryck 

för den rättsliga standarden inom det kommunala redovisningsrätts-

liga området fortfarande är ändamålsenlig.1548 
                                                

 
1544

 Avsnitt 5.4. 
1545

 Jfr Hultqvist (SST 2009) s. 265. 
1546

 Termen normbildande organ används i propositionen till KRL men av någon anledning 

inte i lagen som sådan, se prop. 1996/97:52 s. 68 och jfr 1 kap. 3 § 2 st. KRL. Jfr även t.ex. 

Nilsson (2010). Termen normerande organ har använts av KomRed-utredningen, men 

någon förändring i lagtexten föreslås inte, se SOU 2016:24 s. 274 f. och 358.  
1547

 Jfr t.ex. prop. 2015/16:3 s. 132. 
1548

 Utrymmet för någon egentlig ”sed” eller ”sedvana” har, som tidigare visats, minskat 

under senare år. En helt och hållet förändrad terminologi, vad gäller framför allt hänvis-

ningen till någon form av ”sed”, skulle i och för sig vara möjlig inom ramen för regleringen i 

KRL. Att helt och hållet utmönstra hänvisningen till god redovisningssed i KRL är dock i 

dag varken realistiskt eller ändamålsenligt. Ett utmönstrande av hänvisningen till god redo-



 

421 

 

Av motiven till införandet av bestämmelsen om god redovisnings-

sed i KL, framgår en uttrycklig ovilja att lägga till kommunal till ter-

men god redovisningssed. Samtidigt poängterades att den kommu-

nala särarten innebär att det krävs anpassningar av valda redovis-

ningslösningar beaktat den kommunala sektorns särskilda förutsätt-

ningar och särdrag.1549 Förvaltningsekonomer har menat att om ter-

men kommunal hade lagts till den ursprungliga termen god redovis-

ningssed skulle samordningen mellan den kommunala och privata 

redovisningen försvåras avsevärt. Kritikerna poängterar också att av-

saknaden av termen kommunal inte är detsamma som att ”okritiskt 

anamma normer som utvecklas och fastställs för näringslivets redo-

visningsenheter.”1550  

Att det avsevärt skulle försvåra samordningen av regleringen av 

den kommunala redovisningen med den privata sektorn genom att 

rekvisitet kommunal lades till god redovisningssed, är enligt min upp-

fattning att tolka in för mycket i detta tillägg. Många gånger skulle 

tolkningen i stället endast innebära att god kommunal redovisnings-

sed helt enkelt sammanfaller med den bedömning som i ett visst 

sammanhang även förespråkas för den privata sektorn. Poängen är att 

det alltid måste ske en bedömning av lämpligheten ur ett kommunalt 

redovisningsperspektiv att anamma en viss redovisningslösning från 

den privata sektorn. Det kan återigen noteras att det inte ens inom 

den privata sektorn som sådan numera torde vara möjligt att identifi-

era en för alla gällande god redovisningssed. Om därmed menas att 

avsaknaden av rekvisitet kommunal inte innebär ett okritiskt överta-

gande av redovisningsnormer från den privata sektorn, skulle det 

motsatta – införandet av ett sådant rekvisit – enligt min mening inte 

innebära att det blev avsevärt svårare att pröva och därefter även anse 

                                                                                                                                  

 
visningssed i KRL skulle innebära att systematiken som sådan, med en hänvisning till en 

rättslig standard, helt skulle upphöra. Jfr Bjuvbergs diskussion om förhållandet mellan god 

redovisningssed och principen om rättvisande bild för privat sektor och hans förslag att 

utmönstra hänvisningen till god redovisningssed och endast behålla bestämmelsen där 

principen om rättvisande bild finns intagen, se Bjuvberg (2006) s. 390 ff. Jfr även Knuts-

son, Norberg och Thorell (2012) s. 35 f. som vill avdramatisera benämningen av den rätts-

liga standarden. 
1549

 Avsnitt 2.4 och 6.2. 
1550

 Brorström, Haglund & Solli (1998) s. 54 och 74 (citat s. 54). Jfr Brorström, Haglund & 

Solli (2014) s. 61 och 80. 
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att något som betraktas som god redovisningssed inom den privata 

sektorn även borde betecknas som god kommunal redovisningssed.   

Jag ställer mig därmed något frågande till oviljan att lägga till 

kommunal i förslagen till reglering, särskilt eftersom den kommunala 

särarten och dess betydelse i sammanhanget samtidigt framhålls.1551 

De följder i redovisningshänseende som följer av den kommunala 

särarten torde enligt min mening kunna motivera att termen i KRL i 

stället utformas som ett krav på redovisning i överensstämmelse med 

god kommunal redovisningssed. Eftersom den kompletterande 

normgivningen för kommunal sektor nu har utvecklats under mer än 

15 år synes även den materiella basen för en sådan ”sed” vara tillräck-

lig.  

Det skulle kunna invändas att eftersom hänvisningen till god redo-

visningssed görs i KRL, som är en lagstiftning som endast behandlar 

den kommunala redovisningen, är ett sådant terminologiskt förtydli-

gande överflödigt. Det kan också invändas att termen god redovis-

ningssed är så pass inarbetad att det är onödigt att söka sätta någon 

annan term i dess ställe. Jag menar dock att ett sådant förtydligande 

dels kan bidra till att principiellt avgränsa innebörden av den rättsliga 

standard som ska anses gälla inom det kommunala redovisningsom-

rådet, dels fungera symboliskt respektive pedagogiskt.  

Med en avgränsning av innebörden avser jag fastslagandet av en 

specifik standard som ska gälla för det kommunala området. Den spe-

cifika terminologin skulle i och med detta implicit visa att det faktiskt 

föreligger skillnader mellan god kommunal redovisningssed och övrig 

god redovisningssed. Genom tillägget av termen kommunal fastslås 

därmed att det i första hand är normer som tar sikte på kommunala 

förhållanden som ska vara bestämmande för innehållet i god kommu-

nal redovisningssed. Normer som gäller för t.ex. den privata sektorn 

kan därmed beaktas först när de kommunala normerna inte ger något 

svar på en viss redovisningsfråga.1552 

Symboliskt och pedagogiskt torde ett förtydligande av här diskute-

rat slag vara till godo både för dem som inte har några närmare kun-

skaper om redovisning och dem som har vissa kunskaper om redovis-

                                                

 
1551

 Se avsnitt 2.4 och nu senast i SOU 2016:24 s. 75 ff. 
1552

 Jfr avsnitt 5.5 och 7.4. 
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ning och regleringssystematiken inom redovisningsområdet, men 

som tidigare inte har närmat sig det kommunala redovisningsrättsliga 

området. Tillämpare torde därmed förstå att de måste söka sig till käl-

lor som specifikt normerar det kommunala området för att finna ut-

tryck för vad som ska betecknas som god kommunal redovisningssed. 

En förändring skulle därmed sammanfattningsvis innebära dels en 

perspektivförändring, dels fungera pedagogiskt med anledning av 

denna perspektivförändring. Förändringen skulle således inte inne-

bära några materiella förändringar av god redovisningssed för kom-

muner, utan endast fungera som ett uttryck för att synliggöra en re-

dan existerande god kommunal redovisningsed. Ett visst symbol-

värde torde, enligt min uppfattning, en sådan förändring därmed även 

medföra. 
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Summary 

Part one 

This thesis is about the accounting regulation for the Swedish local 

sector. Historically, there has been virtually no state legislation re-

garding how the local sector (municipalities) should account. Over 

time, in local government acts, there have only been regulated an ob-

ligation to account, not how to account. Instead of state legislation, 

municipal federations have worked continuously to publish different 

kind of recommendations on how municipalities should account. 

From a legal perspective this process has undergone a considerable 

change during the past two decades. 

Since the year 1998 a new Local Government Accounting Act, 

LGAA (SFS 1997:614), has been put into place. The law is a frame-

work law where the municipalities accounting obligation regarding 

how the accounting should be done is related to the accounting obli-

gation set forth in the local government act (SFS 1991:900) from year 

1991, which stipulates the obligation to account. A requirement on all 

accounting is that it needs to be established in line with Swedish Gen-

eral Accepted Accounting Principles, Swedish GAAP.  

At the same time as LGAA came into effect, the state and the mu-

nicipal federations Svenska kommunförbundet och Landstingsför-

bundet (since 2007 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) estab-

lished a new standard-setting body with the task to publish recom-

mendations and other statements that should complement the legisla-

tion. The recommendations represent the body’s view on how the 

municipalities should account to account in accordance with Swedish 

GAAP. The body received the name The Council for Municipal Ac-

counting, CMA (see www.rkr.se). 

CMA is organized as a non-profit association and the body’s com-

petence only covers, as mentioned above, publication of different 

kinds of recommendations. CMA has no competence to decide about 

binding legislation that the municipalities are obliged to comply with. 

At the same time it is clear that CMA has been given a prominent po-

sition as a standard-setting body with the objective to express what 

should be seen as Swedish GAAP. As the obligation to account in ac-

cordance to Swedish GAAP is stated in LGAA, it could be stressed that 
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the material that CMA publishes cannot be seen as merely recom-

mendations. 

The regulation of the municipalities accounting obligation has his-

torically been influenced by the regulation for the private sector. 

However, it is still somewhat unclear how the regulation for the local 

sector should be interpreted in relation to the regulation for private 

sector. It is also somewhat unclear how the recommendations from 

the standard setting-body should be evaluated in a legal context.  

The overarching purpose with the thesis is to investigate and evalu-

ate the accounting regulation for Swedish municipalities. Three spe-

cific research questions are formulated and analyzed in the thesis. The 

first question regards what legal status the standard-setting body 

CMA and the body’s recommendations have. In line with the second 

question, it is analyzed what kind of function the standard-setting 

body’s recommendations have in relation to the legislation. In accord-

ance with the third question, an analysis is conducted on what simi-

larities and differences regarding the regulations structure and con-

tent that can be identified between the regulation for the local sector 

and the equivalent regulation for private sector. 

In addition, there is also an examination of the background to to-

day’s regulation in the first part of the thesis. It is shown that the reg-

ulation of how the accounting should be done has only been regulated 

through legislation under the last two decades. Before that, the mu-

nicipalities themselves and the local sector federations had the re-

sponsibility to develop methods on how to account. 

Moreover, the specific characteristics of municipalities are analyzed 

and related to the regulation of the accounting obligation. The special 

characteristics of municipalities, e.g. that their existence is guaranteed 

in the constitution and that the goal for their activities are different 

than for private corporations, suggests that the accounting regulation 

reflects this differences. 

 

 

Part two 

In part two of the thesis, which consists of five chapters, the regula-

tion of the accounting obligation is analyzed and systemized. 

In chapter three, LGAA is scrutinized. The regulation technique, 

with the reference to the legal standard Swedish GAAP, implicates 
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that the legislation is a form of framework law. It does not fit in with 

the usual definition of what a framework law could be though. Instead 

it is a specific form of legislation with its own characteristics. 

LGAA states the different parts of the accounting obligation, in-

cluding book-keeping and disclosing of interim and annual reports. 

The annual report is supposed to contain a statement of financial po-

sition, a statement of financial performance, a cash-flow statement an 

administrative report and a consolidated statement for the municipal-

ity and e.g. municipal corporations. 

In LGAA it is not regulated any possibility to appeal a decision re-

lated to the municipalities accounting. This is possible through appli-

cation of the local government act though. The regulation in the local 

government act makes it possible for every member of the municipali-

ty to appeal the representative assembly’s decisions to the administra-

tive court, therefore making it possible to inter alia appeal the deci-

sion to approve the annual accounts. 

In chapter four, the standard-setting body CMA and the standards 

the organ publish is analyzed. CMA is the body that the legislator 

acknowledges as the primary standard-setting body for the Swedish 

local sector when it comes to how municipalities should account to 

account in accordance with Swedish GAAP. This, however, proves to 

be problematic since the CMA is not officially a part of the public sec-

tor. Instead, it is established as a non-profit association that only has 

the authority to publish non-binding recommendations. The body’s 

relation to the state is complex, but the body is supposed to be inde-

pendent when deciding and publishing new statements. The organiza-

tion of the body shows similarities with what has been described as 

Quangos – quasi non-governmental organizations. 

Besides LGAA and the standard-setting body CMA, there is other 

legislation and other standard-setting bodies that both directly and 

indirectly influence how Swedish municipalities should account. 

These other standard-setters and norms of various kinds are de-

scribed and evaluated in chapter five. It is concluded that the interna-

tionalization of accounting also affects the norm system at a national 

level. The harmonization within EU for private sector as well as the 

work to harmonize the rules for public sector indirectly influences the 

accounting norms at a national level. Notable is that other organiza-

tions, like SKL, that is not seen as standard-setting bodies publish 
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material that, through reference from CMA, becomes a part of the to-

tal norm system.  

In chapter six the meaning of Swedish GAAP for the local public 

sector is discussed. Swedish GAAP for the local public sector is com-

pared with Swedish GAAP for the private sector. It is discussed how 

Swedish GAAP for municipalities should be understood, especially in 

terms of what material that is supposed to be a part of the evaluation 

of what should be seen as Swedish GAAP for municipalities. 

In the chapter it is stressed that a holistic perspective should be the 

principle when Swedish GAAP for municipalities is evaluated. The 

primary source is the law. In the preparatory works to LGAA it is 

stressed that the recommendations from the standard-setting body 

CMA should be of certain importance complementing the legislation. 

Swedish GAAP for municipalities is also discussed in relation to the 

principle true and fair view. It’s concluded that there’s not, in a Swe-

dish context, a clear distinction between these two in the regulation. 

The principle true and fair view is not regulated in LGAA. At the 

same time CMA uses the principle as the sole reason for departing 

from a recommendation from the body. The fact that the principle 

true and fair view isn’t regulated in LGAA, is a notable difference 

from the regulation for private sector were this principle is a part of 

the Annual Accounting Act (SFS 1995:1554).  

In the last chapter of part two, the systemization of the regulation is 

completed. First, the regulation is discussed in relation to the consti-

tution. After that, a discussion follows regarding the recommenda-

tions from the standard-setting bodies and their legal status. It is con-

cluded that the presumption that the recommendations represent 

Swedish GAAP is weaker for local sector then for private sector. The 

conclusion builds mainly upon the differences on how the courts refer 

to the recommendations when accounting issues are being addressed. 

From the drawn conclusions, the specific sources of law that are 

present for municipals when they account are presented. In this chap-

ter, there is also a discussion in light of the theory of Legal Polycen-

tricity. It’s stressed that the systematic of the municipal accounting 

regulation correspond with the theoretical framework. 
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Part three 

In part three, four specific accounting issues are discussed. In the first 

chapter of part three, chapter eight, the selection of and motives for 

the different accounting issues are discussed. Furthermore, account-

ing theory and other basics for accounting is presented as to be a 

foundation to the analysis that follows in chapter nine to twelve. 

The four accounting issues that are analyzed in chapter nine to 

twelve are: 

 

 Tangible fixed assets 

 Contributions to investments in infrastructure 

 Pension liabilities 

 Consolidated statements 

 

In the four chapters, the first and foremost purpose is to analyze how 

the recommendations from CMA relate to the legislation that they are 

supposed to complement. In addition to this discussion, the norms for 

Swedish municipals are compared with the regulation for private sec-

tor to identify similarities and differences. A general conclusion in this 

part of the thesis is that the published recommendations from the 

standard-setting body CMA in most parts correspond with the legisla-

tion. Some of the terminology that CMA uses is different from the 

terminology in LGAA though. This can lead to a confusion of concepts 

between the two normative orders. Especially two of the analyzed is-

sues – the accounting of contributions to investments in infrastruc-

ture and pension liabilities – highlight the differences that are be-

tween the regulation for municipalities and the private sector. 

 

 

Concluding remarks 

In the thesis it’s shown that the regulation of the accounting obliga-

tion is similar in systematic terms between the local sector and the 

private sector. The principle of accrual accounting is the basis also for 

the local public sector accounting in Sweden. As part of the general 

differences between the public and private sector, a specific regulation 

for the Swedish local public sector is at hand though. A specific stand-

ard-setting body, CMA, has also been established to publish different 
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kind of statements with the body’s view on what should be seen as 

Swedish GAAP. Both the legislation, LGAA, and the recommendations 

from CMA contains norms that differ and/or is not relevant for other 

sectors. In this sense, it’s in my opinion relevant to address the ac-

counting regulation for municipals in terms of a specific Swedish 

GAAP for local governments.  

As pointed out, the accounting possibilities regarding some ac-

counting issues can differ when applying LGAA and CMA’s recom-

mendations, in relation to the regulation for e.g. private sector. It’s 

also evident that the statements from CMA regarding some issues 

contain far-reaching interpretations of LGAA. The independent posi-

tion of CMA, together with the body’s prominent position as a stand-

ard-setter for Swedish local governments correspond with the theory 

of Legal Polycentricity. 

With regard to how the development of accounting is a continuous 

and fast process, it is my opinion that the systematic of the accounting 

regulation in this sense is suitable. The fact that municipalities is a 

part of the public sector though lead to restraints on who and what 

material that can constitute how the municipalities should act. The 

suitability of a system with a standard-setting body organized as a 

private organization that publish recommendations with a presump-

tion that the recommendations externalize what should be seen as 

Swedish GAAP, can therefore with respect for the constitution be 

questioned. The conclusion in the thesis is though, that the systemiza-

tion of the regulation in light of the constitution can be justly ques-

tioned, however; not necessarily seen as in violation of it.  
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för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringsproposition) 

Prop. 1989/90:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten 

för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition) 

Prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag 

Prop. 1991/92:150 med förslag om slutlig reglering av statsbudgeten 

för budgetåret 1992/91, m.m. (kompletteringsproposition) 

Prop. 1993/94:48 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag 

Prop. 1993/94:188 Lokal demokrati 

Prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet 

Prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för 

budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition) 

Prop. 1995/96:10 Års- och koncernredovisning 

Prop. 1995/96:61 Former för verksamhet som är beroende av statligt 

stöd, m.m. 

Prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och 

landsting, m.m. 

Prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlin-

jer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud-

getåret 1995/96, m.m. 

Prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbi-

draget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 

Prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen 

Prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan 

Prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition 

Prop. 1997/98:52 Förvaltningen av kommunala pensionsmedel 

Prop. 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel 

om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m. 

Prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision 

Prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. 

Prop. 1999/00:115 Vissa kommunalekonomiska frågor 

Prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 

Prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 

Prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 

Prop. 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
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Prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och 

landsting 

Prop. 2003/04:157 Nya bestämmelser om revisionsberättelsens ut-

formning 

Prop. 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag 

Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma 

regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. 

Prop. 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll 

Prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet 

Prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektiv-

trafiken 

Prop. 2005/06:78 Allmänna vattentjänster 

Prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m. 

Prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. 

Prop. 2008/09:228 Redovisning av kommunal medfinansiering till 

statlig infrastruktur 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag 

Prop. 2009/10:235 Enklare redovisning 

Prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investe-

ringsfrämjande 

Prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter 

Prop. 2011/12:172 Kommunala utjämningsreserver 

Prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöinfra-

struktur 

Prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 

Prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen 

Prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet 

Prop. 2013/14:136 Kommunal medfinansiering av viss forskningsin-

frastruktur 

Prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporte-

ringskrav för utvinningsindustrin 

Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 

Prop. 2015/16:89 Amorteringskrav 
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Utskottsbetänkanden och yttranden 

Bostadsutskottets betänkande 1998/99:11 Kommunala bostadsföretag 

Civilutskottets betänkande 2013/14:26 Förenklingar i aktiebolagsla-

gen 

Civilutskottets betänkande 2015/16:6 Tydligare redovisningsregler 

och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin 

Finansutskottets betänkande 1994/95:19 Den kommunala ekonomin 

(prop. 1994/95:100, 1994/95:150 och skr. 1994/95:220) 

Finansutskottets betänkande 1995/96:5 Ett nytt utjämningssystem 

för kommuner och landsting, m.m. 

Finansutskottets betänkande 1996/97:15 Den kommunala redovis-

ningen 

Finansutskottets betänkande 2004/05:8 God ekonomisk hushållning 

i kommuner och landsting (prop. 2003/04:105) 

Finansutskottets betänkande 2009/10:15 Redovisning av kommunal 

medfinansiering till statlig infrastruktur 

Finansutskottets betänkande 2012/13:15 Kommunala resultatutjäm-

ningsreserver 

Finansutskottets betänkande 2015/16:18 Extra ändringsbudget för 

2015 

Finansutskottets betänkande 2015/16:30 Amorteringskrav 

Konstitutionsutskottets betänkande 1973:26 med anledning av propo-

sitionen 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdags-

form m.m. jämte motioner 

Konstitutionsutskottets betänkande 1976/77:25 med anledning av 

propositionerna 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommun-

alla m.m. och 1976/77:1 om minskad statlig detaljreglering av kom-

munerna samt motioner 

Konstitutionsutskottets betänkande 1980/81:22 om grundlagsenlig-

heten av lagstiftning om kommunalt skattetak  

Konstitutionsutskottets betänkande 1986/87:29 om ledningen av den 

statliga förvaltningen (prop. 1986/87:99 och 100 [delvis] jämte mot-

ioner) 

Konstitutionsutskottets betänkande 1988/89:32 Godkännande av den 

europeiska konventionen om kommunal självstyrelse 

Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:9 Tillfällig begränsning av 

kommuners rätt att ta ut skatt 

Konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:38 Ny kommunallag 
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Konstitutionsutskottets betänkande 1991/92:30 Granskning av stats-

rådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:40 Lokal demokrati 

Konstitutionsutskottets yttrande 1996/97:3 Minskning i särskilda fall 

av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 

och 1998 

Konstitutionsutskottets yttrande 1996/97:7 Den kommunala redovis-

ningen   

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:17 Förvaltningen av 

kommunala pensionsmedel 

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:26 Ändrade regler om 

koncessionsavgift på televisionens område  

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:14 Demokrati för det 

nya seklet 

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:2 Kommunal medfinan-

siering av statlig sjöfartsinfrastruktur 

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:40 Kommunal medfi-

nansiering av viss forskningsinfrastruktur 

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:41 Privata utförare av 

kommunal verksamhet 

Lagutskottets betänkande 1999/00:2 Ny bokföringslag m.m. 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:24 Reformering av 

det allmänna pensionssystemet 

 

Riksdagsskrivelser 

Rskr. 2012/13:58 

Rskr. 2013/14:21 

Rskr. 2013/14:311 

Rskr. 2015/16:36 

Rskr. 2015/16:93 

 

Sveriges internationella överenskommelser 

SÖ 1989:34 
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Bokföringsnämnden 

Allmänna råd 

BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat års-

bokslut 

BFNAR 2007:4 Uttalande om definitioner och begrepp 

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag  

BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar 

BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som 

upprättar förenklat årsbokslut 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

BFNAR 2012:3 Om tillämpning av rekommendationer av Rådet för 

finansiell rapportering 

BFNAR 2012:4 Uttalande om byte mellan K-regelverk 

BFNAR 2012:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 

2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning 

BFNAR 2013:2 Bokföring 

BFNAR 2013:5 Upphävande av vissa allmänna råd, uttalanden och 

rekommendationer på bokföringsområdet 

BFNAR 2014:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 

2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning 

 

Övrigt 

BFN Konsekvensutredning, Redovisning i enskild näringsverksamhet, 

dnr. 69/02 

BFN Konsekvensutredning, K1 Ideella föreningar och registrerade 

trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut, dnr. 08-114 

BFN Konsekvensutredning, K2 Årsredovisning i mindre ekonomiska 

föreningar, dnr. 06-109 

BFN Konsekvensutredning, K2 Redovisningsregler för mindre aktie-

bolag, dnr.-nummer saknas 

BFN Konsekvensutredning, Konsekvensutredning avseende nytt all-

mänt råd för upprättande av årsredovisning, dnr. 07-30 

BFN Remiss, Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning 

(K3), 2010 

BFN Remiss, Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning 

om bokföring, 2012 

BFN Vägledning, Årsredovisning och koncernredovisning, senast 

uppdaterad 17/11 2014 
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Ekonomistyrningsverket 

ESV 2012:38, Basbok – Grunderna i statlig redovisning 

 

Finansinspektionen 

FFFS 2014:1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 

FFFS 2014:14 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av 

kvartals- och årsbokslutsuppgifter 

FFFS 2016:14 Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för 

vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik  

 

Skatteverket 

SKV 305 utgåva 10, Handledning för sambandet mellan redovisning 

och beskattning, 2013 

 

Socialstyrelsen 

SOSFS 2011:7 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livs-

uppehållande behandling  

 

Statistiska centralbyrån 

SCB-FS 2014:5 Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till 

statistik om kommunernas och landstingens årliga bokslut 

 

Riksrevisionen 

Riksrevisionens rapport 2011:28, Medfinansiering av statlig infra-

struktur, Stockholm 2011 

Riksrevisionens rapport 2012:8, Citybanans regionala medfinansie-

ring, Stockholm 2012 

Riksrevisionen, Globalt fokus på statlig redovisning. På väg mot har-

moniserade redovisningsstandarder – en lägesrapport, Stockholm 

2013 
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Tryck från Europeiska unionen 
 

Kommissionen, Mot ett införande av harmoniserade redovisnings-

standarder för den offentliga sektorn i medlemsstaterna, Rapport, 

KOM (2013) 114 final 

 

 

Internationella standarder m.m. 

 

IASB/IASC 

IAS 1 Presentation of Financial Statements 

IAS 16 Property, Plant and Equipment 

IAS 19 Employee Benefits 

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IAS 38 Intangible Assets 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 

IFRS for Small and Medium-sized Entities (SMEs) 

The Conceptual Framework for Financial Reporting 

 

IPSASB 

Handbook of International Public Sector Accounting Pronounce-

ments, Vol. I, New York 2014 

IPSAS 1 Presentation of Financial Statements 

IPSAS 6 Consolidated and Separate Financial Statements 

IPSAS 17 Property, Plant and Equipment 

IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

IPSAS 21 Impairment of non-cash-generating assets 

IPSAS 25 Employee Benefits 

The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting 

by Public Sector Entities 
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Rådet för kommunal redovisning 

 

Stadgar 

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för kommunal redovisning  

 

Idéskrifter 

Brorström, Björn, Falkman, Pär, Haglund, Anders, Lagebro, Anneli, 

Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning 

– En idéskrift om innebörden och konsekvensen av kommunal särart, 

2000 

Tagesson, Torbjörn, Ericsson, Fredrik, Ramberg, Ulf, Redovisning av 

finansiella tillgångar, 2003a 

Andersson, Karin, Andersson, Peter, Ekdahl, Krister, Rosén, Sven E., 

Kommunala delårsrapporter – praxis och idéer, 2003b 

Petersson, Hans, Andersson, Carina, Förvaltningsberättelsen – en 

viktig del av den kommunala årsredovisningen, 2003c 

Gustavsson, Claes-Göran, Internationella normer för redovisning – 

Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting, 2005 

Tagesson, Torbjörn, Redovisning av affärsverksamhet – mot bak-

grund av självkostnadsprincipen, 2006a 

Hammar, Rolf, Dokumentation av redovisningssystem – en praktisk 

vägledning, 2006b 

Jansson, Kajsa, RKR:s expertgrupp, Avskrivningar – avgränsning, 

värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella an-

läggningstillgångar, 2009 

Eriksson, Ola, Utformning av tilläggsupplysningar 2010 – vägledning 

och exempel, 2010 

RKR, Konceptuellt ramverk för kommunal redovisning, 2011 

Eriksson, Ola, RKR:s expertgrupp, Redovisning av kommunal mark-

exploatering – En praktisk vägledning, 2012 

Carlsson, Jörgen, Sandell, Niklas, RKR:s expertgrupp, Sammanställd 

redovisning, 2014 

 

Informationer 

Ankomstregistrering av fakturor, 1998 

Redovisning av privata medel, 2000 



 

443 

 

Löpande bokföring, verifikationer samt räkenskapsinformation och 

dess arkivering, 2002a   

Angående uttalanden från Referensgruppen i redovisningsfrågor, 

2002b 

Redovisning av åtaganden för framtida verksamhet, 2003 

Tillskott till kommunala företag, 2005 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde, 2009 

Redovisning av medfinansiering av statlig infrastruktur då avtalet in-

nehåller klausul om indexreglering av det avtalade bidragsbeloppet, 

2010 

Redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m., 2012a 

Tolkning och tillämpning av avstegsregeln, 2012b 

Övergång till komponentavskrivning, 2014a 

Redovisning av statsbidrag, 2014b 

Information om hantering av konverteringseffekter i den samman-

ställda redovisningen för 2014, 2015a 

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat, 2015b 

Redovisning av erhållna elcertifikat, 2016 

 

Rekommendationer 

(endast senast gällande version är upptagen i källförteck-

ningen) 

Rekommendation 2.2 Särskild avtalspension, visstidspension och om-

ställningsstöd m.m. 

Rekommendation 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upp-

lysningar för jämförelseändamål 

Rekommendation 4.2 Redovisning av skatteintäkter 

Rekommendation 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella in-

vesteringar 

Rekommendation 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser 

Rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning 

Rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser 

Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar 

Rekommendation 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar 

Rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/ leasingavtal 

Rekommendation 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i 

uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel 
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Rekommendation 15.1 Redovisning av lånekostnader 

Rekommendation 16.2 Redovisning av kassaflöden 

Rekommendation 17.1 Värdering av och upplysningar om pensions-

förpliktelser 

Rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

Rekommendation 19 Nedskrivningar 

Rekommendation 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finan-

siella skulder 

Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning 

Rekommendation 22 Delårsrapport 

Rekommendation 23 Bestämmelser om bokföring etc. 

 

Yttranden 

Yttrande i ärende angående om det är förenligt med god redovis-

ningssed att utifrån en bedömning av senare och mer aktuell inform-

ation om kostnadsutvecklingen i samhället boka upp ytterligare kost-

nader för värdesäkring av pensioner än vad som faller ut när beräk-

ning görs enligt RKR:s rekommendation 17, 2010a 

Yttrande i ärende angående om det är förenligt med god redovis-

ningssed att periodisera det tillfälliga konjunkturstöd som utdelades 

till kommuner och landsting under 2010 periodiseras över en längre 

tid, 2010b  

Yttrande med anledning av förändring av diskonteringsräntan i RIPS 

07, 2011 

Yttrande med anledning av att AFA Försäkring betalar tillbaka pre-

mier från 2007 och 2008, 2012a 

Yttrande med anledning av den återbäringsmodell som Kommunin-

vest infört fr.o.m. 2012, 2012b 

Yttrande om redovisning och periodisering av statsbidrag som ges 

som tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den 

rådande flyktingsituationen, 2015 

 

Praxisundersökning 

Eriksson, Ola, Tillämpning av kommunal redovisningsnormering i 

2013 års årsredovisningar, KEF/RKR 2014 
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Övrigt 

Skrivelse till regeringen, Redovisningsaspekter på medfinansiering 

från kommuner och landsting i statliga infrastrukturprojekt, 2007 

Remissvar, SOU 2009:21 Redovisning av kommunal medfinansiering, 

2009 

 

 

Referensgruppen i redovisning 
 

Redovisning av pensionsåtaganden i kommuner och landsting, 1987 

Redovisning av pensionsskuld, nr. 1 b, Anvisning 1990 

Upprättande av koncernredovisning, nr. 7, Anvisning 1991 

Redovisning av exploateringsverksamhet, nr. 8, Förslag 1992 (1992a) 

Specifikation av posten fastigheter, nr. 10, Förslag 1992 (1992b) 

Redovisning av anläggningstillgångar, nr. 11, Anvisning 1993 

Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål, nr. 5:1 

b, Anvisning 1994 

Delårsrapporter i kommun och landsting, nr. 13, Anvisning 1995 
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Domstolens dom den 27 juni 1996 i mål C-234/94 Waltraud Tomber-

ger mot Gebrüder von der Wettern GmbH (celexnr: 61994J0234) 147 

Domstolens dom den 14 september 1999 i mål C-275/97 DE + ES 

Bauunternehmung BmbH mot Finanzamt Bergheim (celexnr: 

61997CJ0275) 147  

Domstolens dom den 7 januari 2003 i mål C-306/99 Banque internat-
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Grossunternehmen in Hamburg (celexnr: 61999CJ0306)                147 

 

Högsta domstolen 

NJA 1973 s. 341 117  

NJA 1987 s. 394 117 

NJA 1993 s. 484 210 

NJA 1995 s. 693 197, 226 

NJA 1996 s. 370 191 

NJA 1998 s. 656 II 66 

NJA 2009 s. 672 226 

 

 

Hovrätterna 

RH 1996:6  80 

RH 1996:75 80 

RH 1997:47 191 

RH 2012:33 117 
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RÅ 1939 ref. 66 61 

RÅ 1968 ref. 42  124 

RÅ 1971 ref. 31 303 
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RÅ 1979 2:11 124 

RÅ 1980 1:92 189 

RÅ 1984 2:101 124 

RÅ 1986 ref. 17 104 

RÅ 1988 ref. 20 117 

RÅ 1988 ref. 146 191 

RÅ 1988 ref. 151 191, 198 

RÅ 1990 ref. 9 61 

RÅ 1991 ref. 44 197, 198 

RÅ 1991 ref. 60 63, 295 

RÅ 1992 ref. 61 61 

RÅ 1993 ref. 11 226 

RÅ 1993 ref. 12 61 

RÅ 1993 ref. 32 61 

RÅ 1993 ref. 35 61 

RÅ 1993 ref. 47 106 
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RÅ 1993 ref. 60 368 

RÅ 1993 ref. 98 61 

RÅ 1994 ref. 23 60 

RÅ 1994 ref. 58  226 

RÅ 1994 ref. 65 60 

RÅ 1994 ref. 72 64 

RÅ 1995 ref. 96 277 

RÅ 1995 ref. 98 61 

RÅ 1996 ref. 43 200 

RÅ 1997 ref. 18 349 

RÅ 1997 ref. 47  361 

RÅ 1999 ref. 32 169, 318 

RÅ 1999 ref. 48 124 

RÅ 1999 ref. 67 60, 61,  

303 

RÅ 2000 ref. 1 61, 69 

RÅ 2000 ref. 19 60, 66 

RÅ 2001 ref. 28 I och II    368 

RÅ 2002 ref. 94 169, 226, 

318 

RÅ 2003 ref. 63 61, 105 

RÅ 2003 ref. 98 60, 61 

RÅ 2004 ref. 8  200 

RÅ 2005 ref. 26 368 

RÅ 2005 ref. 45  197, 225 

RÅ 2005 ref. 49 318 

RÅ 2006 ref. 63 262 

RÅ 2006 ref. 81 60 

RÅ 2007 ref. 7 200 

RÅ 2007 ref. 19 I och II    169 

RÅ 2008 ref. 6 118, 124 

RÅ 2008 ref. 27 197 

RÅ 2010 ref. 100 61 

RÅ 2010 ref. 119 61 

HFD 2012 ref. 70 215 

HFD 2013 ref. 37 191 

HFD 2013 ref. 80 191, 195, 
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HFD 2014 ref. 70 125 

HFD 2015 ref. 70 68 

HFD 2016 ref. 28 106 
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RÅ 1976 Ab 538 64 

RÅ 1986 not. 83 313 

RÅ 1987 not. 182 264 

RÅ 1994 not. 132 277 
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RÅ 2003 not. 127 226 

RÅ 2003 not. 167 226 
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 35 

Kammarrätten i Stockholms dom den 19 november 2013 i mål nr 52-
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Länsrätterna/Förvaltningsrätterna 

Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 21 maj 2010 i mål nr 4032-10 
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Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 18 januari 2013 i mål nr 

6209-12 223 

Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 10 oktober 2010 i mål nr 

1182-10 218 

Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 31 oktober 2013 i mål nr 

2182-13 288 

Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 24 februari 2011 i mål nr 

2421-10 306 

Förvaltningsrätten i Malmös dom den 23 april 2010 i mål nr 570-10 

 107 f., 217 f., 236, 278 

Förvaltningsrätten i Malmös dom den 12 november 2012 i mål nr 

5663-12E 348 f. 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 juni 2012 i mål nr 10710-

11 107 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 9 januari 2013 i mål nr 

9183-12 216 
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Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 februari 2013 i mål nr 

20290-12 109, 216 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 7 mars 2013 i mål nr 21585-

12 109 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 20 januari 2015 i mål 

13664-14 109 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 12 februari 2015 i mål nr 

31317-14 69, 109 

Förvaltningsrätten i Umeås dom den 3 maj 2011 i mål nr 2992-10 

 109  

Länsrätten i Blekinge läns dom den 10 juni 2005 i mål nr 1271-04 

 313 

Länsrätten i Dalarnas läns dom den 12 april 2006 i mål 520-06 

 313 

Länsrätten i Stockholms läns dom den 20 augusti 2008 i mål 7981-07 

 218 

Länsrätten i Stockholms läns dom den 30 mars 2009 i mål nr 24040-

08 109 

Länsrätten i Vänersborgs dom den 27 september 2005 i mål nr 3348-

04 108, 347 f. 

 

Justitieombudsmannen 

JO 1973 s. 571 186 

JO 1974 s. 417 125 

JO 2002/03 s. 355 60 

JO 2008/09 s. 419 106 

JO 2010/11 s. 574 187 

JO 2015/16 s. 423 123 
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SRN 39-10/D 222 
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