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Utkast till rekommendationer om Drift- och investeringsredovisning samt 

Förvaltningsberättelse 

Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda utkast på remiss. 

Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde, redovisning för företag som är 

bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, har nämnden inga synpunkter på vilken 

information som behövs i årsredovisningar för kommuner och landsting. I övrigt vill nämnden 

lämna följande synpunkter. 

Rekommendationen Drift- och investeringsredovisning 

Vad gäller utkastet till rekommendationen Drift- och investeringsredovisning anser BFN att 

den i huvudsak ger tillräcklig vägledning angående hur rapporterna ska utformas. I vissa delar 

finns dock utrymme för förtydliganden. Hänvisningar till de exempel som finns i bilagorna 

skulle underlätta för tillämparen.  

Rekommendationen Förvaltningsberättelse 

Vad gäller utkastet till rekommendationen Förvaltningsberättelse stödjer BFN förslaget att 

ställa krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla vissa rubriker. Det noteras att förslaget 

inte reglerar var i årsredovisningen som förvaltningsberättelsen ska presenteras, jämför BFN:s 

vägledningar om årsredovisning. Att årsredovisningens olika delar presenteras på samma sätt 

och på samma plats i årsredovisningen underlättar för läsarna.  

Enligt BFN:s uppfattning kan en årsredovisning för ett företag som ska tillämpa 

årsredovisningslagen inte innehålla andra delar än dem som framgår av årsredovisningslagen. 

I utkastet till rekommendationen Förvaltningsberättelse, avsnittet Bakgrund, anges att mer 

detaljerade upplysningar, exempelvis avseende måluppföljning eller analys av 

budgetavvikelser, lämpligen lämnas på annan plats i årsredovisningen. Det framgår inte var 

dessa upplysningar ska lämnas. BFN kan inte se att dessa upplysningar kan lämnas i någon av 

de övriga delar som ska ingå i årsredovisningen enligt lagen om kommunal bokföring och 

redovisning 
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I vissa delar i rekommendationen finns det utrymme för förtydliganden. Det gäller t.ex. hur 

upplysningarna om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer förhåller sig till upplysningen om 

viktiga förhållanden och konsekvenser av dessa. I exemplet i bilaga 3 redovisas endast risker, 

inte viktiga förhållanden. I vissa upplysningskrav är det oklart om det är belopp och/eller 

beskrivningar som ska anges, t.ex. vad gäller uppföljningen av fullmäktiges riktlinjer för 

förvaltningen av pensionsmedel. 

I vissa delar finns det anledning att se över struktur och språk.  

 

Detta yttrande har beslutats av Catarina Ranta efter föredragning. 

 

Catarina Ranta 

 

  Anna Ersson 

  föredragande 

 

 


