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• Aktuella projekt

• Övriga pågående projekt
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RKR – uppdrag och organisation

Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god 
redovisningssed i kommuner och regioner i enlighet med lag om kommunal bokföring 
och redovisning.

Rådet skall inom ramen för huvuduppgiften 
 göra uttolkningar av god redovisningssed
 utarbeta rekommendationer 
 sprida innehållet i sina rekommendationer och uttolkningar 
 följa upp den egna verksamhetens genomslag på kommuners och landstings 

externa redovisning
 följa utvecklingsarbetet på redovisningsområdet i Sverige och internationellt.



2021-11-29

3

Rådet för kommunal redovisnings organisation

Styrelse

Expertgrupp

Kansli

Styrelsen
Ordförande
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör, Region Sörmland

Vice ordförande
Niclas Johansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner

Övriga ledamöter
Håkan Eriksson, kansliråd , Finansdepartementet
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, Varbergs kommun
Eva Olin, ekonomidirektör, Region Uppsala
Stefan Pärlhem, kanslichef, Bokföringsnämnden
Karin Selander, revisionschef, Region Värmland
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Expertgruppen
Ordförande
Mikael Sjölander, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, EY

Övriga ledamöter
Cecilia Aldén, budget- och redovisningschef, Västerås stad
Kristoffer Bodin, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, KPMG
Elisabeth Eklund, redovisningschef, Malmö stad
Karin Gustafsson, ämnesråd, Finansdepartementet
Robert Heed, ekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
Thomas Israelsson, redovisningschef, Region Jönköping
Curt Johansson, redovisningsexpert, Ekonomistyrningsverket
Marcus Johansson, redovisningsspecialist, Aspia
Mattias Johansson, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor, PwC
Hans Kenttä, ekonomichef, Haparanda kommun
Hans Stark, ekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet

Rådet för kommunal redovisning

Rekommendationer

 Informationer

Yttranden

 Idéskrifter

 www.rkr.se

https://www.rkr.se/
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Aktuellt från RKR

Nyligen avslutade projekt:

• Information – Redovisning av privata medel
• Info-Redovisning-av-privata-medel.pdf (rkr.se)

• Uppdaterad skrift om noter
• Noter_idéskrift_-2021.pdf (rkr.se)

• Praxisundersökning – delårsrapporter
• Praxisundersökning-delårsrapport.pdf (rkr.se)

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/06/Info-Redovisning-av-privata-medel.pdf
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/Noter_id%C3%A9skrift_-2021.pdf
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/Praxisunders%C3%B6kning-del%C3%A5rsrapport.pdf
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Information Redovisning privata medel

Redovisning av privata medel

• Syfte med informationen är bl.a. att tydliggöra när en ekonomisk händelse skett, 
vilken ska beaktas i kommunens bokföring och redovisning.

• Situation 1 – ja
• Kommunen kan under vissa omständigheter förvalta privata medel. Det kan  bl.a. röra sig om 

när en individ inte har någon förordnad ställföreträdare men har behov av att få stöd i att 
hantera sin ekonomi. I sådana fall har kommunen påtagit sig ett ansvar gentemot tredje part, 
vilket medför att det uppstår en ekonomisk händelse för kommunen.

• Situation 2 – nej
• Det kan även förekomma att personal i kommunen hanterar likvida medel tillhörande 

omsorgstagare/brukare, som har en förordnad ställföreträdare eller hantera sin ekonomi 
själva. I dessa senare fall har kommunen inte tagit på sig ett ansvar gentemot tredje part, 
vilket medför att det inte inträffat någon ekonomisk händelse i kommunen. Utifrån kraven på 
intern kontroll är det dock viktigt att kommunen har tydliga och väl dokumenterade rutiner 
för hanteringen av sådana medel och att personalen har kännedom om dessa rutiner.
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Noter

Noter – uppdaterad skrift

• Varför noter? Överskådlighet vs specifikation
• Resultaträkning- och balansräkning visar intäkter och kostnader respektive 

tillgångar och skulder i sammandrag för att bidra till att informationen 
förmedlas på ett överskådligt sätt.

• Samtidigt som kravet på överskådlighet kräver sammanslagningar ställs det 
krav på att viktiga poster specificeras i noter

• Resultat- och balansräkning ska tillsammans med noter och övrig 
information i årsredovisningen ge en rättvisande bild av resultat och 
finansiell ställning. 

• Informationen nödvändig för att läsaren ska kunna skapa sig en egen bild 
och kunna bedöma konsekvenserna av gjorda uppskattningar och 
bedömningar. 
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Noter – några kommentarer

• Skriften föreslår två inledande noter:
• Not 1 Redovisningsprinciper
• Not 2 Uppskattningar och bedömningar

• Not 3 Verksamhetens intäkter
• Bidrag och kostnadsersättningar från staten är en obligatorisk rad i noten

• Not 7 Finansiella intäkter
• Orealiserad värdestegring under året på finansiella instrument ska alltid 

specificeras

• Not 9 Finansiella kostnader
• Orealiserad värdeminskning under året på finansiella instrument ska alltid 

specificeras

Noter – några kommentarer

• Noterna 12 – 15 kopplade till immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Glöm inte redovisa bedömd genomsnittlig 
nyttjandeperiod!

• Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas genom att, för varje 
post, summera anskaffningsvärdet (justerat för hur stor del av året 
redovisningsenheten innehaft tillgången) för de tillgångar som är 
föremål för avskrivning och dividerar med de av årets 
avskrivningskostnader som är hänförliga till dessa tillgångar. (Se RKR 
R4)
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Noter – några kommentarer

• Noter till kassaflödesanalysen
• Glöm inte normerade noter till kassaflödesanalysen!

• Övriga noter
• Not 34 Upplysning om upprättade särredovisningar
• Not 35 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
• Not 36 Koncerninterna förhållanden

• Undvik kommunalinternt fikonspråk! Notapparaten riktar sig till externa 
intressenter!

• Använd skriften som en checklista! 

Noter_idéskrift_-2021.pdf (rkr.se)

”Delårsrapporten – en praxisstudie  [av 
perioden 2018-2020]”

w
w
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https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/Noter_id%C3%A9skrift_-2021.pdf
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Bakgrund

• Kartlägga praxis avseende delårsrapporten i 
kommunsektorn under perioden 2018-2020 

• Studien genomfördes under sommaren 
2021

• https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/Praxisundersökning-
delårsrapport.pdf

• https://www.kfi.se/wp-content/uploads/2021/10/KFi-rapport-171.pdf
(parallellpublicering) 
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Rapportens innehåll

• Vilken tidsperiod delårsrapporten omfattar, när rapporten hanterats i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt hur många sidor 
rapporten består av (kapitel 2)

• Den förenklade förvaltningsberättelsens innehåll och utformning 
(kapitel 3)

• Drift- och investeringsredovisningens innehåll och utformning 
(kapitel 4)

• Om sammanställda räkenskaper har upprättats (kapitel 5)

• Kassaflödesanalysens innehåll och utformning (kapitel 6) w
w
w
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https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/10/Praxisundersökning-delårsrapport.pdf
https://www.kfi.se/wp-content/uploads/2021/10/KFi-rapport-171.pdf
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Tid – de lagstadgade kraven

• Tidsperiod

• Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret (KRL 9 kap. 1 §/LKBR 13 kap. 1 §)

• Överlämnandet

• 2019 och 2020: Kommunstyrelsen ska överlämna delårsrapporten 
till kommunfullmäktige och revisorer ”… inom två månader efter 
utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten 
omfattar” (KL 11 kap. 16 §, andra stycket)

• 2018: Något motsvarande krav fanns inte under räkenskapsåret
w
w
w
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Vilken är sista dagen av tidsperioden som delårsrapporten omfattar? (procent)
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Överlämnas delårsrapporten inom en tvåmånadersperiod? (procent)
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När hanterades delårsrapport och årsredovisning för 2020 i KF?
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Tidigare normering sammanställda 
räkenskaper (2018)
• RKR rekommendation 22, Delårsrapport, angav att den kommunala 

koncernens räkenskaper skulle presenteras jämte kommunens om:

• de kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens 
intäkter uppgår till minst 30 procent

• om de kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår 
till minst 30 procent av kommunkoncernens balansomslutning
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Ny normering sammanställda räkenskaper 
(2019/2020)
• I RKR rekommendation R17, Delårsrapport, finns inget motsvarande krav på 

sammanställda räkenskaper i delårsrapporten

• Anges i icke normerande text att ”[d]et är upp till varje kommun att avgöra i 
vad mån delårsrapporten ska innefatta sammanställda räkenskaper. 
Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att 
möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk 
hushållning”

• Kopplingen till god ekonomisk hushållning följer av att det i normerande text 
framgår att den förenklade förvaltningsberättelsen ska innehålla 
”[u]pplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade 
utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning”
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Upprättas sammanställda räkenskaper? (procent) 
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Finns sammanställda räkenskaper i kommuner över någon av 30-procentsgränserna? (procent)
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Finns sammanställda räkenskaper i kommuner under båda 30-procentsgränserna? (procent)
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Förenklad förvaltningsberättelse

• Delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse (LKBR 13 
kap. 2 §)

• Ska enligt RKR rekommendation R17, Delårsrapport, som minst ska 
innehålla följande fyra avsnitt:
• Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden 

eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas
• Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi 

och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning
• En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som 

fastställts för den löpande verksamheten
• En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen
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Finns en fullständig förvaltningsberättelse? (procent)
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Drift- och investeringsredovisning

• Normering

• Någon närmare vägledning ges inte angående innehåll och 
utformning

• Av den normerande texten i RKR rekommendation R17, 
Delårsrapport, framgår att delårsrapporten ska inkludera ”... en 
samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet”

• Nästintill alla kommuner har drift- och investeringsredovisningar 
under perioden

• Innehållet varierar framförallt när det gäller driftredovisningen
w
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Kassaflödesanalys

• Finns inget krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas i 
delårsrapporten

• Majoritet har upprättat en kassaflödesanalys för redovisningsenheten 
kommunen 
• (2018=71 procent, 2019=65 procent och 2020=59 procent)

• Men ovanligt för redovisningsenheten kommunkoncernen 
• (2018=32 procent, 2019=24 procent och 2020=24 procent)
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Avslutande reflektioner

• I vissa avseenden har en tydlig praxis etablerats

• Gäller även för vissa av områdena där explicit normering av 
delårsrapporten idag saknas

• En etablerad praxis som är förenlig med lag och normgivning och 
som håller en god kvalitet

• En god redovisningssed kan därmed anses vara etablerad även 
inom vissa av dessa områden
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Aktuella projekt:

• RKR R3 Immateriella tillgångar (uppdatering, remiss)
• Missiv-Immateriella-tillgangar.pdf (rkr.se)

• Utkast-reviderad-version-av-RKR-R3-Immateriella-tillgangar.pdf

• RKR R14 Drift- och investeringsredovisning (uppdatering)

• RKR R17 Delårsrapport (ev. uppdatering)

Övriga pågående projekt:

• Uppdatering av konceptuellt ramverk

• Redovisning av lager

• Redovisning av tomträttsavgifter

• Redovisning av förvaltningstillgångar (pensionsstiftelser)

• Värdering av pensionsförpliktelser (diskussion)

• Uppdatering och utveckling av idéskrifter

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/11/Missiv-Immateriella-tillgangar.pdf
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2021/11/Utkast-reviderad-version-av-RKR-R3-Immateriella-tillgangar.pdf

