Missiv
Från 2019 och med införandet av LKBR utgör drift- och investeringsredovisningen
självständiga delar i årsredovisningen i stället för att ingå som delar i
förvaltningsberättelsen. Bakgrunden till lagändringen är att synliggöra dessa rapporters
betydelse i kommuner och landsting, där budgeten har en annan och betydligt större
roll än i privata företag. Drift- och investeringsredovisningen syftar (enl. prop.
2017/18:149 och prop. 1996/97:52) dels till att möjliggöra en avstämning mellan den
av fullmäktige fastställda årsbudgeten och det verkliga utfallet, dels till att tillgodose
medborgarens intresse av att få reda på till vad och hur skattebetalarnas medel använts
till.
LKBR:s lagtext ger inte mer vägledning än att, av redovisningen ska budgetutfallet för
den löpande verksamheten framgå samt att det ska lämnas en samlad redovisning av
investeringsredovisningen.
Syftet med denna rekommendation är att ge vägledning om innehåll och utformning av
dessa båda redovisningsrapporter samt vilka upplysningar som krävs för att den
externa läsaren ska kunna tolka och förstå rapporterna.
Vi har dock valt att inte i detalj normera drift- och investeringsredovisningens
uppställningsformer mer än att driftredovisningen ska redovisa kostnader och intäkter
och att investeringsredovisningens fleråriga projekt ska särredovisas på de som
färdigställts respektive de som är pågående. Det är vår önskan att remittenterna ska
beakta och kommentera om nivå/detaljeringsgraden på utkastets normerande text är väl
avvägd.
RKR vill särskilt ha svar på följande frågor, men även andra synpunkter och förslag
mottages tacksamt:

1. Anser ni att det saknas krav på information? Vad är det då för information som ni
anser saknas? Var vänlig motivera.
2. Anser ni att det ställs krav på oväsentlig information? Vad är det då för information
som ni anser är oväsentlig? Var vänlig motivera.
3. Anser ni att rekommendationen ger tillräcklig vägledning angående hur rapporterna
ska utformas?

Synpunkter och förslag kan mailas till RKRremiss@gmail.com
fram t.o.m. den 10 juni 2019. Skicka gärna ert remissyttrande i Word-format.

