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God revisionssed och revisionsreglemente 

God revisionssed i kommunal verksamhet 1999 

Kommunal revision ska utföras enligt god revisionssed. Sedan 1991 regleras 
detta i kommunallagen. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbun-
det presenterade sin gemensamma syn på god revisionssed i en skrift 1995.  

Kommunernas förutsättningar och verksamhet ändras fortlöpande, vilket 
påverkar revisorernas arbete och god revisionssed. Från år 2000 förändras 
dessutom reglerna om revision i kommunallagen i syfte att stärka den kom-
munala revisionen. Det påverkar också god revisionssed. I cirkulär 1999:134 
informerade vi om de aktuella förändringarna i lagstiftningen och dess kon-
sekvenser. 

Mot denna bakgrund har en ny skrift ”God revisionssed i kommunal verk-
samhet 1999” tagits fram. Den antogs av styrelserna i Svenska Kommunför-
bundet och Landstingsförbundet den 12 november 1999 efter ett omfattande 
förankringsarbete. Den nya skriften ersätter ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet 1995”.  

Skriften bifogas. Fler exemplar kan beställas från Kommentus Förlag, tel 
08/709 59 90 (ISBN 91-7099-866-3). Skriften kan också hämtas som elektro-
niskt dokument från förbundets hemsida www.svekom.se under verksam-
het/ekonomi/revision. 
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God revisionssed i kommunal verksamhet omfattar även revision i kom-
munalförbund och de förtroendevalda revisorernas granskning i kommunala 
företag. Därför skickas cirkuläret även till dessa adressater.   

För frågor och diskussion vänd er till Karin Tengdelius, tel 08/772 47 80, e-
post karin.tengdelius@svekom.se och Agneta Peterz, Landstingsförbundet, 
tel 08/702 44 87, e-post agneta.peterz@lf.se. 

Revisionsreglemente 

Enligt kommunallagen kan fullmäktige meddela föreskrifter för revisorerna. 
Det sker oftast genom ett revisionsreglemente. 1996 presenterade Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet ett förslag till revisionsregle-
mente med kommentarer. Förändringarna i kommunallagen från år 2000 och 
i ”God revisionssed i kommunal verksamhet 1999” ger anledning att revidera 
kommunens revisionsreglemente. Ett nytt underlag till lokalt reglemente 
med kommentarer har därför tagits fram. Det är dock viktigt att understryka 
att varje kommun utformar sitt reglemente efter sina lokala behov och öns-
kemål. Underlaget syftar till att ge stöd och bidrag till detta arbete.   

Underlag med kommentarer i PM bifogas. Dokumentet kan också hämtas 
från förbundets hemsida på samma plats som den goda seden 

Välkommen med frågor till Karin Tengdelius och Agneta Peterz enligt ovan 
samt Håkan Torngren, tel 08/72 44 27, e-post hakan.torngren@svekom.se 

Rättelse av cirkulär 1999:134 

I cirkuläret ”En stärkt kommunal revision – förändringar och konsekvenser”  
(1999:134) har på sid 3 av misstag ordet inte tappats bort på ett ställe och en 
paragrafhänvisning blivit felaktig. Det första stycket under rubriken ”Tidiga-
relägg-ning av beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet” ska istället lyda: 

Årsredovisningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna senast 15 april (8 kap. 

17 §). Godkännande av årsredovisningen bör inte ske innan fullmäktige beslutar om 

ansvarsfrihet (8 kap 18 §). Detta beslut ska fattas före utgången av juni månad (5 kap. 

25a §). 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Sektionen för ekonomistyrning 

 

 

Lennart Hansson      

 

     Karin Tengdelius 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET  3 

 

 

 

Bilagor 
”God revisionssed i kommunal verksamhet 1999” 

Underlag till revisionsreglemente (bilägges ej till kommunala företag) 

Beställningsblankett för God revisionssed 1999 


	God revisionssed och revisionsreglemente
	God revisionssed i kommunal verksamhet 1999
	Revisionsreglemente
	Rättelse av cirkulär 1999:134
	Bilagor


