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Revisionsberättelse och granskningsrapport
Revisionsberättelse och granskningsrapport är väsentliga dokument som
kommunicerar revisorernas bedömningar och uppfattningar till fullmäktige
respektive bolagsstämman, men också till medborgare, politiska partier, media m fl. De har stor betydelse som underlag för de beslut som ska fattas om
ansvarsutkrävande. Hur de utformas och vilket språk som används är viktigt
för tolkningen av innebörden och för vilket intresse de tillmäts politiskt och
massmedialt.
Hittills har det förekommit många olika sätt att utforma dokumenten. Vi bedömer att det finns ett värde i att uppnå en viss likhet i dokumentens utformning över landet. En större enhetlighet kan bidra till ökad förståelse och
ökat intresse. Det är grunden till att vi tagit fram det material som nu presenteras.

God revisionssed
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet arbetar gemensamt för
att stödja en utveckling av den kommunala revisionen. Ett av redskapen för
en sådan utveckling är God revisionssed. Utformningen av revisionsberättelse och granskningsrapport är en del i den goda seden. Kravet på att kommunal revision ska bedrivas i enlighet med god revisionssed infördes i kommunallagen 1991. Det gäller även revision i kommunalförbund. Lekmannarevisorernas granskning i kommunala aktiebolag ska också utföras enligt god
revisionssed. Det regleras i aktieboalgslagen.
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I december 1999 distribuerade vi den uppdaterade versionen av God revisionssed i kommunal verksamhet 1999 (med cirkulär 1999:158). Vi aviserade
då att en fördjupning kring dokumenten revisionsberättelse och granskningsrapport pågick.

”Revisionsberättelse i kommuner och landsting & granskningsrapport i
kommunala aktiebolag”
Projektet är slutfört och dokumenterat i skriften ”Revisionsberättelse i kommuner och landsting & granskningsrapport i kommunala aktiebolag”.
Skriften presenterar och kommenterar förslag till utformningar för dokumenten. Den belyser också dokumentens historiska utveckling, rättsliga och politiska betydelse.
Den bifogas till kommunens och kommunalförbundets revisorer samt till
kommunfullmäktige. Den kan också beställas från Kommentus Förlag, tel
08/709 59 90 (ISBN 91-7188-573-0) och hämtas som elektroniskt dokument
från förbundets hemsida www.svekom.se under verksamhet/ekonomi/revision.
För frågor och diskussion vänd er till Karin Tengdelius, tel 08/772 47 80, epost karin.tengdelius@svekom.se och Agneta Peterz, Landstingsförbundet,
tel 08/702 44 87, e-post agneta.peterz@lf.se.
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