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Remiss - Betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 

2021:75) 

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75). 

FAR får med anledning av detta anföra följande. FAR:s remissvar baseras på de intressen som FAR 

har att beakta och FAR har därför endast kommenterat förslag i avsnitt 6.7 Budget, räkenskaper och 

uppföljning samt 6.8 Revision och kontroll. FAR avstår från att besvara övriga delar. 

Budget, räkenskaper och uppföljning  

6.7.2 Tydligare reglering av budgetens innehåll  

FAR tillstyrker utredningens förslag om en tydligare reglering av budgetens innehåll. FAR ser dock ett 

behov av att tillåta en lägre grad av detaljering i budgeten än uppställningsformerna enligt LKBR och 

RKR:s normering. 

6.7.5 Godkännande av årsredovisning  

FAR ser positivt på att fullmäktige får ett tydligare uppdrag som kan leda till laglighetsprövning 

avseende rättvisande räkenskaper. Förslaget behöver dock förtydligas så att det framgår om det avser 

rapporter för kommunen/regionen och/eller de sammanställda räkenskaperna.  

6.7.6 Uttalande om årsredovisningen i revisionsberättelsen  

FAR anser att uttalandet om rättvisande räkenskaper ska innefatta alla de delar som anges i 4 kap. 1 § 

LKBR dvs. årsredovisningen som helhet. FAR anser vidare att revisionsberättelsen bör innehålla ett 

särskilt uttalande om huruvida revisorerna tillstyrker eller avstyrker att fullmäktige fastställer resultat- 

och balansräkning för kommunen (och kommunkoncernen). 

6.7.7 Motivering av beslut om godkännande av årsredovisning  

FAR tillstyrker utredningens förslag. 

6.7.8 Inhämtande av förklaring angående revisorernas uttalande om årsredovisningen  

FAR tillstyrker utredningens förslag på krav att fullmäktige ska inhämta förklaring från de ansvariga, 

men med anledning av de synpunkter som framförs under punkt 6.7.6 ska fullmäktige inhämta en 

förklaring över revisorernas uttalande om att årsredovisningen inte är rättvisande och avstyrker att 

resultat- och balansräkningen kan fastställas. 
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6.7.9 Förändrad delårsrapport  

FAR avstyrker utredningens förslag på förändrade krav avseende delårsrapporten. Ett genomarbetat 

delårsbokslut innebär att brister i redovisningen kan hanteras vilket utgör en kvalitetssäkring i 

fullmäktiges uppföljning. Det finns också ett mervärde i att eventuella fel åtgärdas inför årsbokslutet. 

Delårsrapporten bör som ett minimum innehålla såväl resultat- som balansräkning då en del av de 

finansiella mål som ska utvärderas beräknas på uppgifter från balansräkningen. 

6.7.10 Åtgärdsplan vid bristande budgetföljsamhet  

FAR ser positivt på att en åtgärdsplan upprättas men formerna för vilken instans som har 

beslutanderätten bör ligga hos den enskilda kommunen att fastställa. FAR avstyrker därför 

utredningens förslag. 

Revision och kontroll 

6.8.1 Utökat uppdrag för revisorerna att granska regelefterlevnad  

FAR avstyrker utredningens förslag. Revisionen omfattar genom god revisionssed redan med 

nuvarande reglering granskning av regelefterlevnad. Därtill bygger revisorernas granskning också på 

en riskbaserad ansats varav obligatoriska krav inte bör införas.  

6.8.2 Revisorerna ska följa negativa balanskravsresultat och användning av särskilda skäl  

FAR ser positivt på att revisionsberättelsen innehåller ett särskilt uttalande huruvida det finns negativa 

balanskravsresultat att reglera samt om särskilda skäl har använts. 

6.8.3 Behandling av årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsprövning i fullmäktige  

FAR tillstyrker förslaget. 

6.8.4 Tydligare krav på motivering från fullmäktige vid anmärkning från revisorerna  

FAR tillstyrker förslaget. 

6.8.5 Insyn i revisionsberättelser  

FAR tillstyrker förslaget. 
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