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Revision i kommunala företag 
Inledning 
Från den 1 november 2010 gäller vissa förändringar beträffande revision i företag 
( prop. 2009/10:204 ”En frivillig revision”, ändringar i aktiebolagslagen SFS 
2010:834 och flera andra lagar t ex stiftelselagen, lagen om ekonomiska föreningar, 
revisionslagen, årsredovisningslagen).  

Huvudsakliga förändringar: 

• Mindre aktiebolag och handelsbolag kan välja att inte ha revisor, det ska i så 
fall ske genom ett särskilt beslut på bolagsstämma. 

• Mandattiden för revisor i aktiebolag ändras från fyra år till ett år. 

• Det gränsvärde som används för att skilja mellan större och mindre företag i 
årsredovisningslagen och för att ange i vilka fall det ställs krav på kvalificerad 
(auktoriserad/godkänd) revisor höjs. 

 
Mindre bolag kan välja att inte ha revisor 
En grundregel för aktiebolag och handelsbolag är att de ska ha minst en revisor för att 
utföra lagstadgad revision. Från 1 november 2010 gäller inte denna generella 
revisionsplikt för mindre aktiebolag och handelsbolag. De kan frivilligt och aktivt 
välja att inte ha revisor.  

Med lagstadgad revision menas att revisorn ska vara kvalificerad (auktoriserad eller 
godkänd) och att denne granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och VD:s förvaltning.  

Förändringen syftar till att förenkla, erbjuda valfrihet och ge en administrativ och 
ekonomisk lättnad för mindre företag. 
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Gränsvärden mm 

Möjligheten att välja bort revisor gäller de aktiebolag och handelsbolag (med en eller 
flera juridiska personer som delägare) som för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren understiger minst två av följande värden: 

- fler än 3 anställda (i medeltal), 

- mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, 

- mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.  

Villkoren gäller även för moderbolag i en koncern vid definierade bestämmelser om 
eliminering etc. – se vidare aktiebolagslagen 9 kap 1§ 4 st.  

Villkoren gäller inte för stiftelser och ekonomiska föreningar. 

När och hur kan reglerna tillämpas?      

De nya villkoren kan tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast 
efter den 31 oktober 2010. Kommunala bolag har ofta kalenderår som räkenskapsår, 
vilket innebär att förändringen gäller tidigast från räkenskapsåret 2011.  

Ett bolag som väljer att inte ha revisor måste fatta ett aktivt beslut om detta på 
bolagsstämma, ändra bolagsordningen för bolaget och göra en registeranmälan till 
Bolagsverket.  

För befintliga bolag kan ett sådant beslut tidigast fattas på bolagsstämma våren 2011. 
Nya bolag som bildas från den 1 november 2010 kan redan från start reglera i 
bolagsordning om de inte vill ha revisor.  

Om ett bolag vid utgången av ett räkenskapsår har en registrerad revisor skall denna 
avsluta sin granskning och avlämna en revisionsberättelse. Bolaget kan alltså inte ”ta 
bort” en registrerad revisor under ett räkenskapsår. En förändring till att inte längre 
utse revisor ska ske i samband med bolagsstämma. 

Om ett bolag i bolagsordningen har angivit att bolaget inte ska ha någon revisor kan 
bolagsstämman ändå besluta att utse revisor.  

Även om ett bolag har valt att inte ha revisor ska en fullständig årsredovisning 
insändas till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets slut. 

Mer information om registrering mm finns på Bolagsverkets hemsida, 
www.bolagsverket.se. 

Vilka kommunala bolag omfattas? 

Merparten av de kommunala bolagen omfattas även fortsättningsvis av den generella 
revisionsplikten att utse revisor för lagstadgad revision, p. g. a. sin storlek. 

Utifrån de uppgifter vi har (från 2008) om kommunala företag är det drygt 530 
aktiebolag som underskrider uppsatta gränsvärden för att kunna välja bort revisor. 
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Bland dessa finns ett antal vilande bolag. Vi kan inte av uppgifterna i våra register 
bedöma om några handelsbolag omfattas. 
 

 Helägda aktiebolag              Delägda aktiebolag              (Varav vilande) 
kommuner      landsting                  kommuner   landsting                kommuner    landsting             

    414            15                        100           5                       (183           9) 

Ägarstrategi 

För kommunala företag kan finnas en ägarstrategi eller företagspolicy. Med stöd i en 
sådan kan kommunen eller landstinget ta ställning till om revisorer ska väljas eller inte 
i mindre bolag som underskrider uppsatta gränsvärden . 

Lekmannarevision berörs inte 

De förändrade reglerna med möjlighet att inte välja revisor i mindre bolag gäller inte 
lekmannarevisionen. I direkt och indirekt helägda kommunala aktiebolag ska även 
fortsättningsvis lekmannarevisorer utses.  

Andra revisionstjänster än lagstadgad revision? 

Ett bolag som väljer att inte ha revisor för lagstadgad revision kan givetvis välja att 
anlita revisorer och revisionsföretag för andra tjänster t ex för hjälp att upprätta eller 
kvalitetssäkra sin årsredovisning eller annat granskningsuppdrag. 

Mandattid för revisor 
Mandattiden för en revisor i aktiebolag minskas från 4 år till 1 år. En bolagsordning 
kan dock ange att uppdraget ska gälla för en längre tid, men högst 4 år. 

Ett revisorsuppdrag som löper när lagändringen träder i kraft 1 november 2010 gäller 
till utgången av mandattiden, om inte uppdraget upphör i förtid. En revisor som t ex är 
vald för 4 år på årsstämma våren 2009 kvarstår alltså i uppdraget till årsstämma 2013. 
Möjligheten att avstå från revision enligt de nya reglerna är dock ett giltigt skäl för 
bolaget att avsluta revisorns uppdrag i förtid. Givetvis måste ingångna avtal med 
revisorn beaktas.  

Förändrade gränsvärden  
I aktiebolag, handelsbolag, ideell förening, ekonomisk förening och stiftelse 
(årsredovisningsskyldig) som utser revisor ska minst en revisor vara kvalificerad 
(auktoriserad eller godkänd revisor) om endera:  

1. företaget för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett 
av följande villkor: 

- mer än 50 medelanställda i bolaget  

- mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning  
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- mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. 

2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en 
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

Dessa villkor (förutom kravet på handel) gäller även för moderbolag i en koncern, 
moderförening och moderstiftelse vid definierade bestämmelser om sammanlagda 
värden, eliminering etc. – se vidare aktiebolagslagen 9 kap 14. §, lagen om 
ekonomiska föreningar 8 kap 5 § och stiftelselagen 4 kap 4 §. 

Mindre och större företag 

Ett företag klassificeras som större om företaget endera:  

1. företaget för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett 
av följande villkor: 

- mer än 50 medelanställda i bolaget  

- mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning  

- mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. 

2. bolagets andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på 
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

Klassificeringen av företag som mindre och större har betydelse t ex för vilka 
upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen eller för andra redovisningskrav. 

Frågor 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av  

Karin Tengdelius, tel. 08-452 76 46, karin.tengdelius@skl.se 

Per Henningsson, tel. 08-452 79 78, per.henningsson@skl.se 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för demokrati och styrning 
 
 
 
Lennart Hansson 
 
 Karin Tengdelius 
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