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Förord

En lekmannarevisor i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från de-
mokratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/
fullmäktiges mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en till-
räcklig intern kontroll i bolaget. I sin egenskap av bolagsorgan ska lekman-
narevisorn också arbeta för bolagets bästa.

Det har nu gått drygt tio år sedan lekmannarevisionen infördes i sin nuva-
rande form. Under dessa år har lekmannarevisionen utvecklats och stärkts, 
bl.a. genom lagstadgad rätt till sakkunnigt stöd och en successiv utveckling 
av god revisionssed. Men det finns också tecken på att lekmannarevisionen 
inte funnit sina former överallt. Framför allt behöver lekmannarevisorernas 
granskning bli mer aktiv. 

För att stödja utvecklingen har SKL under 2011 och 2012 arbetat med pro-
jektet Lekmannarevision i praktiken. I projektet har bl.a. ingått en praxisstu-
die och ett stort antal seminarier runt om i landet. Vi har också samlat fakta 
om lekmannarevisionen genom en enkät till alla kommuner och landsting – 
FAKTABAS REVISION 2012.

Vår förhoppning är att denna skrift ska ge konkret stöd och vägledning till 
lekmannarevisorernas uppdrag i praktiken. Vi vill också utmana till nya in-
satser för att utveckla lekmannarevisionen till den funktion som den är tänkt 
att vara – en demokratisk insyn och kontroll i de kommunala bolagen till nyt-
ta för ägaren och ytterst medborgarna. Vår avsikt och förhoppning är att även 
andra målgrupper kan ha nytta av olika avsnitt i skriften.

Projektledare har varit Elisabeth Englund, sektionen för ekonomi och styr-
ning, som sammanställt denna skrift i samarbete med Maria Löfgren Konsult 
& Revision.

Stockholm i januari 2013

Lennart Hansson
Sektionen för demokrati och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning
Många lekmannarevisorer har efterfrågat mer stöd och vägled-
ning i sitt uppdrag. Ibland hör man uppfattningen att ”lekmanna-
revisionen fungerar i teorin, men inte i praktiken”. Denna skrift 
är därför inriktad på att ge mer praktiskt stöd och konkret vägled-
ning till lekmannarevisorerna. 

Under 2011 och 2012 har SKL arbetat med projektet Lekmannarevision i prak-
tiken. Nuläget har utforskats på olika sätt:

 > En praxisstudie har under 2011 genomförts i 25 kommuner med syfte att 
fånga bilder av nuläget och att ge bidrag till fortsatt lokal utveckling. Prax-
isstudien omfattade dokumentstudier samt intervjuer med lekmannarevi-
sorer, ägarföreträdare och bolagsföreträdare. Den har också kompletterats 
med intervjuer av några sakkunniga till lekmannarevisorer.

 > Lekmannarevisionen har varit ett tema på ett stort antal seminarier och 
nätverksträffar runtom i landet. Där har revisorer, sakkunniga m.fl. delta-
git och bidragit med sina erfarenheter och synpunkter.

 > En nationell enkät har ställts till samtliga kommuner, landsting och regio-
ner. Resultatet är sammanställt i FAKTABAS REVISION 2012. 

Mer information om dessa aktiviteter och insatser finns på webbsidan www.
skl.se/revision. 

KAPITEL1
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kapitel 1. inledning

Bakgrund
Kommunala bolag har länge funnits som en del av en kommuns verksamhet och 
organisation. Förtroendevalda revisorer har utsetts för att, jämte bolagens lag-
stadgade yrkesrevisor, granska verksamheten. Sedan 1991 har det varit ett obli-
gatoriskt krav att förtroendevalda revisorer ska utses och verka parallellt med 
yrkesrevisorn i de helägda kommunala bolagen. De hade till en början samma 
uppdrag och skulle lämna en gemensam revisionsberättelse.

Men efter att Sverige gick med i EU 1995 kunde denna modell inte längre 
tillämpas. EU:s bolagsdirektiv stadgar att det bara är yrkesrevisorer som får 
revidera och intyga ett bolags räkenskaper (i bolag över en viss storlek). För 
att bevara möjligheten till verksamhetsrevision genom förtroendevalda revi-
sorer infördes därför i Sverige en ny granskningsfunktion i aktiebolagslagen 
– lekmannarevisorer – med uppdrag att bedriva ”allmän granskning”. Genom 
tillägg i kommunallagen är lekmannarevisorerna sedan år 2000 obligatoriska 
i de helägda kommunala bolagen. 

Kravet på en samordnad revision, dvs. personunion mellan kommunens revi-
sorer och lekmannarevisorerna, infördes också år 2000. Lagstiftarens avsikt är 
att lekmannarevisionen ska svara för en demokratisk insyn och kontroll i kom-
munala aktiebolag, medan den samordnade revisionen ska vara ett redskap för 
fullmäktiges kontroll och uppföljning av hela den kommunala koncernen. 

Vi kan konstatera att lekmannarevisionen och den samordnade revisionen 
nu varit i funktion i drygt tio år, men att det fortfarande finns signaler om svå-
righeter att få denna revision att fungera som den är tänkt. 

Lekmannarevisorerna själva har frågor om innehållet i uppdraget och hur 
det kan utföras, liksom om vilka förutsättningar som lekmannarevisionen 
bör ha. Många ger också uttryck för att de upplever en osäkerhet i gränsom-
rådet till yrkesrevisorn i bolaget. Hur ser rollfördelningen ut? Hur kan och 
bör samverkan och kommunikation dem emellan utformas? Frågor finns 
även kring avsikten med den samordnade revisionen, dvs. att med helhetssyn 
granska hela den kommunala koncernen.

Företrädare för ägarna och bolagen framhåller vikten av en demokratisk 
insyn och kontroll, men anser att lekmannarevisionen behöver utvecklas och 
ha en mer aktiv roll.  

Ägarens styrning är utgångspunkten för lekmannarevisorernas arbete och 
har därför stort fokus i denna skrift. Ägarstyrningen står även i blickpunkten 
för den samordnade revisionen mellan kommunens revisorer och lekman-
narevisorerna. Praxisstudien visade att ägarstyrningen inte alltid fungerar 
så bra. Såväl ägarföreträdare och bolagsföreträdare som lekmannarevisorer 
lyfter fram behovet av en mer aktiv och tydlig ägarstyrning. 

Sammantaget säger signalerna att det är viktigt att ta ytterligare steg för 
att stärka lekmannarevisionen och den samordnade revisionen. Vi bedömer 
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också att kunskaperna om lekmannarevisionen behöver öka på många håll, 
inte minst hos fullmäktige. Det är nödvändigt för att lekmannarevisionen ska 
kunna fungera som det är tänkt – till nytta för ägaren och ytterst medborgaren. 

Syfte med skriften
Med denna skrift vill vi bidra till en fortsatt utveckling av lekmannarevisio-
nen och den samordnade revisionen. Syftet är främst att:

 > synliggöra och tydliggöra lekmannarevisionens uppdrag och funktion
 > stärka lekmannarevisorerna i deras roll som en resurs för ägarens aktiva 
styrning av bolagen samt

 > ge praktiskt stöd och konkret vägledning i uppdraget som lekmannarevisor.

Centrala delar i skriften är avsnitten om granskning enligt god revisionssed 
och betydelsen av en god kommunikation och samverkan. För att ge bak-
grund och sammanhang redovisas i kommande avsnitt kortfattade fakta om 
bl.a. kommunala bolag och ägarstyrning. 

För att göra redovisningen mer levande används en del citat från praxisstu-
dien. I ett antal faktarutor fylls bilden på med information om nuläget, som 
det redovisats i svaren på faktabasenkäten 2012.

Skriften bygger delvis på den tidigare skriften Aktiv lekmannarevision och 
framför allt på God revisionssed i kommunal verksamhet.

För att förenkla läsningen använder vi genomgående begreppet kommun 
som sammanfattande uttryck för kommuner, landsting och regioner. Med 
styrelse i kommunen avses även styrelse i landsting och regioner.

Målgrupper för skriften
Lekmannarevisorer i kommunala bolag är skriftens främsta målgrupp, liksom 
hela gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen, dvs. den samordnade 
revisionen. Även andra målgrupper kan ha nytta av olika avsnitt i skriften. 
För varje målgrupp anges de mest centrala avsnitten. 
Ägaren till de kommunala bolagen, fullmäktige, utser lekmannarevisorerna 
och svarar ytterst för att lekmannarevisorerna har rimliga förutsättningar för 
sitt uppdrag. Se särskilt avsnitten 3, 4, 5 och 8. 
Kommunens ledning i styrelse och förvaltning utövar ofta det aktiva ägarskapet 
i kommunen på uppdrag av fullmäktige. Ibland finns också en särskild kon-
cernledning i kommunen. Se särskilt avsnitten 3, 4, 5 och 8. 
Bolagsledningen (styrelse och VD) i företaget behöver kunskap om lekmannare-
visionens syfte och uppdrag, ägarstyrning m.m. Se särskilt avsnitten 3, 4, 5 och 8. 
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kapitel 1. inledning

Yrkesrevisorn i det kommunala bolaget och lekmannarevisorerna arbetar sid-
ordnat och självständigt med sina uppdrag, men behöver samverka. Se sär-
skilt avsnitten 3, 4, 5 och 6. 
Sakkunniga vid revisionsföretag och revisionskontor ska biträda lekmanna-
revisorerna med insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet. Se särskilt 
avsnitten 3, 4, 5 och 6.

Att vara lekman betyder inte att man är mindre vetande eller utför sitt uppdrag på ett särskilt lekfullt sätt.

Benämningen lekmannarevisor är omdiskuterad. Många har önskat en an-
nan benämning som bättre uttrycker vad man är, t.ex. förtroendevald revisor 
eller ägarrevisor. Frågan är prövad, men benämningen lekmannarevisor be-
står i aktiebolagslagen.

Några begrepp
Kommunala företag – Sammanfattande begrepp i kommunallagen för de olika 
företag som förekommer i kommun, landsting och region. Aktuella företags-
former är aktiebolag, stiftelse, handelsbolag/kommanditbolag, ekonomisk 
förening och ideell förening.
Kommunkoncern – Kommunens samlade verksamhet i styrelse och nämnder 
samt företag, oavsett om företagsverksamheten är organiserad i en s.k. äkta 
koncern (med moderbolag) eller inte.
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Revisor i kommunen – Förtroendevald revisor vald av fullmäktige med upp-
drag att i enlighet med kommunallagen granska den verksamhet som bedrivs 
inom styrelse och nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunalförbund 
eller gemensam nämnd.
Lekmannarevisor – Av fullmäktige utsedd revisor i kommunalt aktiebolag, med 
uppdrag att granska bolaget i enlighet med aktiebolagslagen.
Yrkesrevisor – Av bolagsstämman (motsvarande) utsedd revisor med uppdrag 
att granska företaget enligt aktuell lagstiftning. Yrkesrevisorn är i allmänhet 
en auktoriserad eller godkänd revisor.
Sakkunnig – Den/de som revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar/an-
ställer som biträde i sin granskning. Sakkunnig kan vara certifierad kommu-
nal yrkesrevisor, yrkesrevisor (auktoriserad eller godkänd revisor) eller ha 
annan kompetens.
Revisionen – Sammanfattande uttryck för den verksamhet som revisorerna 
och deras sakkunniga bedriver tillsammans.
Samordnad revision – Kommunens revisorer och lekmannarevisorer i per-
sonunion med uppdrag att granska verksamheten såväl i förvaltningen som 
i företagen.
Revisionsansvar – Det ansvar inför fullmäktige som följer med uppdraget för 
ledamöter i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Bolagsstyrelse 
och VD i bolag har revisionsansvar inför årsstämman.
Granskningsrapport – Lekmannarevisorernas årliga rapport till bolagsstäm-
man som också lämnas till fullmäktige.
Revisionsberättelse – Yrkesrevisorernas årliga berättelse till bolagsstämman. 
Kommunens revisorers årliga berättelse till fullmäktige. 
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Vision och utmaningar
”En lekmannarevision när den är som bäst.” Hur är det tänkt och 
hur når vi dit? I avsnittet presenteras sex utmaningar för lek-
mannarevisorerna.

En väl fungerande revision och ett tydligt ansvarsutkrävande är viktiga de-
lar i den kommunala självstyrelsen och den lokala demokratin. Det bidrar 
till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn, oavsett 
om verksamheten bedrivs i nämnd/förvaltningsform eller i företagsform. I 
kommunala aktiebolag är det lekmannarevisorerna som står för den demo-
kratiska insynen och kontrollen.

Visionen om lekmannarevisionen 
 > Lekmannarevisorerna säkerställer en demokratisk insyn och kontroll i de 
kommunala aktiebolagen. 

 > Lekmannarevisorernas granskning är en central del i kommunrevisionens 
arbete och ger ett tydligt avtryck i den samordnade revisionen.

 > Lekmannarevisorerna arbetar aktivt enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet – med en dokumenterad riskbedömning och planering, en of-
fensiv granskning, tydliga bedömningar och en effektiv kommunikation.

Visionen handlar om en lekmannarevision och en samordnad revision när 
den fungerar som bäst. I en del kommuner är visionen redan en självklar 
verklighet. På andra håll behövs aktiva insatser för att nå visionen. 

KAPITEL2
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kapitel 2. vision och utmaningar

Utmaningar för lekmannarevisionen
SKL:s projekt Lekmannarevision i praktiken visar att lekmannarevisionen – 
trots dryga tio år i nuvarande modell – har mycket kvar att göra för att finna 
sin form och för att stärka sin status. Vi använder ordet utmaningar för att 
markera att det behövs mycket aktivt arbete för att nå visionen om lekmanna-
revisonen. Vi bedömer att det framför allt handlar om sex olika utmaningar: 
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 > Lär känna bolaget!
 > Informera mer om uppdraget! 
 > Utveckla den samordnade revisionen! 
 > Bedriv en systematisk granskning! 
 > Utveckla dialogen och samverkan!
 > Ställ krav på rimliga förutsättningar! 

Vissa utmaningar råder lekmannarevisorerna över själva, kring andra måste 
arbetet ske i samklang med t.ex. ägaren och bolagsledningen. Utmaningarna 
kan ses som upprop för en aktiv lekmannarevision. Vi markerar därför dessa 
utmaningar i den fortsatta texten. 

6 UtmaninGaR                
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kapitel X. kapitelnamn
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Kommunal verksamhet  
i bolagsform
En stor del av kommunernas verksamhet bedrivs i kommunala 
företag, huvudsakligen aktiebolag. 
Vad gäller för kommunala bolag? 
Vilka lagar styr och hur är ansvaret fördelat?

Kommunala bolag
Kommunerna har ofta stora åtaganden genom sina bolag, såväl helägda som 
delägda. De kommunala bolagen hanterar betydande värden och står för cen-
trala samhällsfunktioner. Den sammanlagda årliga omsättningen i kommu-
nala bolag uppgår idag till ca 220 miljarder kronor 1. 2

Not 1.  SCB
Not 2.  Ett företag som är arbetsgivareregistrerat eller momsregistrerat eller F-skatteregistrerat.

KAPITEL3

KoMMUNala Företag

Kommunerna har ca 1 620 aktiva2  företag varav ca 1 500 är aktiebolag. 
Ca 90 % är majoritetsägda. 

Landsting/regioner har ca 110 aktiva företag varav ca 100 är aktiebolag. 
Huvuddelen är majoritetsägda.
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kapitel 3. kommunal verksamhet i bolagsform

Kommunallagen och aktiebolagslagen ger ramar för de  
kommunala bolagen
Förutsättningarna för att driva kommunala bolag finns i kommunallagen (KL 
3 kap. 16 – 18 §§). Där framgår bl.a. att om en kommun överlämnar vården 
av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller 
indirekt har samtliga aktier, ska fullmäktige: 

 > fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
 > se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befo-
genheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen (nytt 
fr.o.m. 2013)

 > utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmanarevisor
 > se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan 
sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt (nytt fr.o.m. 2013). 

I kommunallagen (KL 6 kap. 1 §) anges även att styrelsen i kommunen ska 
ha uppsikt över bolagens verksamhet, liksom den har uppsikt över all annan 
kommunal verksamhet. Fr.o.m. 2013 gäller en förstärkt uppsiktsplikt över de 
helägda och delägda kommunala aktiebolagen. (Se vidare s. 37.)

Aktiebolagslagen (ABL 8 – 10 kap.) fördelar ansvar och befogenheter mellan 
fem funktioner (bolagsorgan) i ett aktiebolag: 

 > Bolagsstämma (ägaren/fullmäktige företräds av ombud på stämman)
 > Bolagsstyrelse (utses av fullmäktige)
 > Verkställande direktör (utses av bolagsstyrelsen)
 > Revisor (utses av stämman)
 > Lekmannarevisor (utses av fullmäktige, beslutet bör för tydlighetens skull 
anmälas på stämman).

Kommunala kompetensen är en avgörande förutsättning för  
verksamheten
Enligt aktiebolagslagen (ABL 3 kap. 1, 3 §§) ska aktiebolag ha ett syfte med 
sin verksamhet. Om bolaget helt eller delvis har annat syfte än att bereda sina 
aktieägare vinst, ska detta syfte framgå av bolagsordningen. Enligt kommu-
nallagen (KL 3 kap. 17 §) ska ett kommunägt bolag ha ett kommunalt ändamål 
med sin verksamhet. 

Kommunen ska se till att bolaget blir bundet av de kommunalrättsliga prin-
ciper som i det enskilda fallet gäller för motsvarande verksamhet i egen regi. 
Det handlar främst om principerna för lokalisering (KL 2 kap 1 §), likställighet 
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(KL 2 kap. 2 §) och självkostnad (KL 8 kap. 3 c §). Undantag från dessa principer 
finns med hänsyn till annan lag, författning och regelverk samt rättspraxis. Det 
gäller bl.a. för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt kommunala 
el- och fjärrvärmebolag, vilka ska drivas enligt affärsmässiga principer.

Som framgått ovan gäller vissa ändringar i kommunallagen fr.o.m. 2013. Syf-
tet med ändringarna är bl.a. att öka tydligheten i ägarstyrningen, säkerställa en 
kompetensenlig verksamhet samt se till att ägaren har kontroll över verksam-
hetens mål och strategiska beslut. Bestämmelserna innebär bl.a. följande:

 > Det kommunala ändamålet ska framgå av bolagsordningen. 
 > Bolagsordningen ska ange vilka kommunalrättsliga principer som utgör 
ram för verksamheten. 

 > Fullmäktiges rätt att ta ställning till viktiga beslut ska skrivas in i bolags-
ordningen för aktiebolag.3

Bolagsstämman
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman är ett 
forum för ägarens/fullmäktiges formella styrning. Vid stämman företräds 
den kommunala ägaren av ombud. Till stämmoombud utses vanligen förtro-
endevalda eller ledande tjänstemän i kommunen.

Stämmoombuden utses av fullmäktige, eller av den till vilken fullmäktige 
delegerat den operativa ägarstyrningen (styrelsen i kommunen, moderbo-
lag). På den som utövar ägarstyrningen ligger oftast att utfärda en instruktion 
för hur ombudet ska rösta på årsstämman. 

Den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) fastställer bl.a. årsredovis-
ningen och beslutar om hur bolagets vinst/förlust ska disponeras. Årsstämman 
tar också ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Bolagsstyrelsen och VD ansvarar inför årsstämman. Med utgångspunkt 
från yrkesrevisorns revisionsberättelse prövar stämman det juridiska/eko-
nomiska ansvaret. Lekmannarevisorernas granskning ger därtill underlag för 
en bredare prövning av ansvaret utifrån demokratiska utgångspunkter.

Not 3.  I SKL:s cirkulär 12:50 finns information om kommunallagens nya regler avseende innehåll  
i bolags ordningen, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsens m.m.
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Helägda och delägda företag
Kommunala aktiebolag kan vara direkt eller indirekt helägda, eller delägda 
med olika grad av kommunalt ägande/inflytande. I delägda bolag ska kom-
munen se till att samma villkor gäller som i helägda bolag – i så stor utsträck-
ning som möjligt med hänsyn till ägarförhållanden, verksamhetens art och 
andra omständigheter (KL 3 kap. 18 §). 

I delägda företag handlar villkoren ytterst om vad kommunen kan komma 
överens med övriga ägare om. Detta regeleras i ett aktieägaravtal (konsorti-
alavtal). Är samtliga delägare kommuner eller landsting/regioner ligger det 
i sakens natur att dessa lever upp till kommunallagens krav, som om bolaget 
vore helägt. Det gäller bl.a. val av lekmannarevisorer.

offentlighetsprincipen tillämpas i kommunala företag
Offentlighetsprincipen tillämpas i kommunala företag sedan mitten på 
1990-talet. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2 kap. 3 §) jämställs 
företag med myndigheter – om kommunen har ett dominerande inflytande 
genom majoritetsägande eller rätten att utse minst hälften av ledamöterna. 

Ett majoritetsägt kommunalt bolag omfattas därmed av samma offentlig-
hetsregler som offentliga myndigheter. Det innebär bl.a. att allmänheten har 
rätt att ta del av allmänna handlingar, om det inte råder sekretess för uppgif-

utser

utser

Ägarnivå

bolagsnivå

utser

rapporterar

granskar

granskar

rapporterar

rapporterar

Lekmanna-
revisorer

Ägare

Bolagsstämma

Revisor

Styrelse

VD

granskar

granskar

figur 1. Samband och samspel mellan de olika bolagsorganen i ett kommunalt aktiebolag
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ter i dem. Det innebär också att lekmannarevisorerna och yrkesrevisorn har 
en funktion i ”myndigheten”, som juridiskt sett kan anses som självständig. 
En skrivelse från eller till någon av dem blir därför allmän och offentlig, om 
det inte råder sekretess för uppgifter i den. 

UtmaninG 1               Lär känna bolaget!

Lekmannarevisorerna behöver en baskunskap om bolaget för att kunna ge-
nomföra uppdraget enligt god revisionssed och lämna en väl underbyggd be-
dömning i granskningsrapporten. Det är också viktigt att bilda sig en uppfatt-
ning om vad som menas med ändamålsenlig verksamhet, tillfredsställande 
ekonomi och god intern kontroll i det granskade bolaget. Grunden för en ak-
tiv lekmannarevision är att lära känna bolaget och dess förutsättningar. Det 
handlar om:

Bolagets villkor och miljö
Vilken typ av bolag är det och vad är det som styr bolaget? Hur ser bolagets 
förhållande till omvärlden ut? Marknads- och konkurrenssituation? Infor-
mation kan hämtas från bolagsordning, ägardirektiv, aktuella lagar och för-
ordningar, viktiga överenskommelser m.m. 

Bolagets struktur och verksamhet
Hur ser bolaget på de förutsättningar och direktiv man har, och vilka uttryck 
ger de i styrningen? Vilken faktisk verksamhet bedriver företaget och hur 
stämmer den med mål och direktiv? Information kan hämtas från olika håll:

 > Mål och styrning – styrdokument, strategier, planer, uppföljningsrappor-
ter m.m.

 > Organisation och ansvarsfördelning – organisationsbeskrivning, arbets-
ordning för styrelsen, VD-instruktion, delegationsordning, beslutsord-
ning m.m.

 > Personal- och arbetsförhållanden – personalpolicy, kompetensutvecklings-
plan, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, frånvarostatistik, lönepolicy m.m. 

 > Lokaler, anläggningar och utrustning – underhållsplaner, anskaffningspla-
ner, nyttjandestatistik m.m.

 > Resultat (prestationer, effekter, kvalitet, nöjdhet) – månadsrapporter, 
års- och delårsredovisning, verksamhetsredovisningar, bolagsstyrnings-
rapport, nöjdkundmätningar m.m. 
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kapitel 3. kommunal verksamhet i bolagsform

Bolagets ekonomi
Vilken ekonomisk situation har bolaget? Är de ekonomiska resultaten rimliga 
i förhållande till målen för bolaget? Är den ekonomiska redovisningen tydlig 
och informativ? Lekmannarevisorerna vare sig granskar om, eller intygar att 
bolagets räkenskaper är rättvisande, men ska givetvis ta del av ekonomisk in-
formation för att översiktligt kunna bedöma den ekonomiska styrningen och 
hushållningen i bolaget. Information kan hämtas från bl.a. årsredovisningen 
och verksamhetsbeskrivningar.
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Bolagets interna kontroll

Arbetar bolaget på ett systematiskt sätt med riskbedömning och åtgärder för 
att säkerställa att bolaget bedriver en ändamålsenlig, effektiv och säker verk-
samhet? Finns en dokumenterad riskbedömning för bolaget? Finns en aktu-
ell internkontrollplan? Hur fungerar information och kommunikation kring 
säkerhet och kontroll i verksamheten? Hur arbetar bolaget med attityder till 
frågor om intern kontroll? Den interna kontrollen kring räkenskaperna gran-
skar yrkesrevisorn.

Bolagets unika ”ton”
Varje bolag har sin egen historia och karaktär. Det är värdefullt att lyssna in 
bolagets unika ton och få en uppfattning om kultur och stämning i bolaget, 
ledarstil, utvecklingsinriktning eller förvaltarskap m.m.
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kapitel X. kapitelnamn
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Revision av kommunala bolag
Hur ska revisionen av kommunala bolag gå till? Vad gör lekman-
narevisorn och vad gör yrkesrevisorn? Hur kan de komplettera 
varandra?

I ett helägt kommunalt bolag ska det finnas två slags revisorer – dels en lekman-
narevisor (eller flera), dels en yrkesrevisor. Lekmannarevisorn har i uppdrag att 
granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäktiges mål, om verksam-
heten bedrivs effektivt och om det finns en tillräcklig intern kontroll i bolaget. 
Yrkesrevisorn har i uppdrag att granska bolagets räkenskaper och förvaltning. 
Båda revisorerna är bolagsorgan som ska arbeta för bolagets bästa.

Fullmäktiges ”demokratiska öga”
Lagstiftarens avsikt med lekmannarevisionen är att den ska stärka den de-
mokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag och på så sätt 
vara fullmäktiges ”demokratiska öga” i den kommunala bolagsverksamheten. 
Så här uttrycktes motiven till inrättandet av en lekmannarevision i den pro-
position som föregick lagändringen 1999:

”Sådana revisorer ( lekmannarevisorer) fyller en särskilt viktig funktion i 
offentligägda bolag, främst de kommunala bolag, där de utgör ett väsentligt 
inslag i det svenska systemet för insyn och kontroll av den offentligt bedrivna 
verksamheten.

Om revisionen av offentligt företagande skulle avse enbart den ekonomiska 
sidan och i sin helhet handhas av auktoriserade och godkända revisorer, skulle 
det kunna medföra en betydande försvagning av nuvarande insyn och revision. 

KAPITEL4
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Viktiga demokratiska värden skulle få ett sämre skydd. 
En granskning genom auktoriserade eller godkända revisorer torde inte 

alltid ge tillräckliga förutsättningar för en prövning av särskilda kommunala 
aspekter på verksamheten. Här kan en granskning genom icke examinerade 
personer med erfarenhet av kommunal verksamhet ofta vara av större värde.”

Att vara lekmannarevisor är ett civilrättsligt uppdrag som kan sägas bygga på 
ett avtal. Lekmannarevisorn är inte en myndighet och inte heller förtroen-
devald på samma sätt som kommunens revisorer. Eftersom fullmäktige ska 
utse lekmannarevisorerna blir funktionen ändå i praktiken betraktad och be-
handlad som en förtroendevald. 

Synen på lekmannarevisionen
Praxisstudien visar att synen på lekmannarevisionen och inställningen till nyt-
tan av lekmannarevisionen ofta är kluven. Det gäller både ägarföreträdare och 
bolagsföreträdare. Lekmannarevisorerna själva har också olika uppfattningar. 

Några av de lekmannarevisorer som intervjuades, tycker att det finns en 
trist och förlegad syn på deras uppdrag. De känner sig inte uppskattade av 
vare sig bolag eller ägare och upplever ibland att de behandlas som ”ett nöd-
vändigt ont”. Man tror att detta kan ha att göra med bristande kunskap och 
engagemang, bl.a. hos uppdragsgivaren fullmäktige. 

Andra lekmannarevisorer anser att de möts med respekt och att de får 
ett bra gensvar på sina synpunkter och påpekanden. De upplever att deras 
granskningar är efterfrågade och använda och att lekmannarevisionen bidrar 
till bolagets nytta och utveckling.

Flera av de intervjuade ägarföreträdarna ger uttryck för en ”både-och-
inställning” vad gäller nyttan av lekmannarevisionen. Å ena sidan verkar de 
vara medvetna om vikten av en demokratisk insyn och kontroll i den kom-
munala bolagsvärlden, å andra sidan är de ibland tveksamma till nyttan av 
lekmannarevisionen. 

Några ägarföreträdare framhåller att de sätter stort värde på och har stor 
respekt för lekmannarevisionens demokratiska uppdrag. Man beskriver lek-
mannarevisionen som en trygghet och säkerhet, en funktion som ”ropar till” 
om det behövs. Flera tycker dock att lekmannarevisionen har en för undan-
skymd tillvaro och att lekmannarevisionen borde ha en mer aktiv roll.

” Lekmannarevisionen är en viktig demokratisk institution. Det är stora värden 
som står på spel inom kommunens bolag och kommunala bolag är ingen enkel 
materia att hantera. Det behövs en demokratisk kontrollfunktion för att syste-
met ska fungera.”

  Ägarföreträdare i praxisstudien 2011
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Flera bolagsföreträdare tycker att bolaget inte har någon större nytta av 
lekmannarevisorernas granskningar. Granskningarna är för mycket inrikta-
de på administrativa rutiner (diarieföring, förvaring av handlingar, etc.), vil-
ket inte känns lika väsentligt som t.ex. frågor om investeringar och underhåll. 
Självklart finns dock undantag.

” Ibland har lekmannarevisorerna varit ’en väckarklocka’, ibland har de kom-
mit med frågor som inte är helt intressanta eller relevanta.”

  Bolagsföreträdare i praxisstudien 2011

Sammanfattningsvis tycker flera ägarföreträdare och bolagsföreträdare att 
lekmannarevisionens ”vanliga” granskningar inte alltid tillför så mycket och 
att granskningarna inte heller bidrar till bolagets utveckling. De skulle gärna 
se mer verksamhetsrevision och även jämförande granskningar – t.ex. med 
andra bolag i kommunen, eller med bolag i andra kommuner. 

lekmannarevisorn och yrkesrevisorn  
kompletterar varandra
Ibland ställs frågor om varför man ska ha lekmannarevisorer, när det redan 
finns en ”riktig” revisor (yrkesrevisorn). En konkretisering av uppdrag och 
arbetsfördelning samt formerna för samverkan mellan de båda revisorsorga-
nen kan bidra till att klara ut sådana frågor. 

Lekmannarevisorn och bolagets yrkesrevisor är två skilda bolagsorgan 
med olika uppdrag. De arbetar sidoordnade och självständigt med sina res-
pektive uppdrag. Uppdragen överlappar delvis varandra – särskilt vid gransk-
ningen av bolagets interna kontroll, som båda ska granska och pröva. Det är 
viktigt för lekmannarevisorerna och yrkesrevisorn att komma överens om 
hur de ska samverka och hur de ska arbeta i den del där deras uppdrag över-
lappar varandra. 

Konkret handlar samverkan om informationsutbyte, planering, gemen-
samma möten, avstämning av resultat, etc. Samverkan innebär däremot van-
ligen inte gemensam granskning eller bedömning. Lekmannarevisorerna 
arbetar aktivt för att få till stånd och upprätthålla en god samverkan med bo-
lagets yrkesrevisor.

De båda uppdragens självständighet och överlappning kan behöva tyd-
liggöras även för styrelse och ledning i bolaget, som inte alltid har kunskap 
om uppdragens olika karaktär. Lekmannarevisorernas och yrkesrevisorns 
uppdrag syftar till att ge ägaren ett så brett underlag som möjligt för bedöm-
ningen i ansvarsfrågan – dvs. avseende såväl verksamhet och styrning, som 
räkenskaper och förvaltning. 
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lekmannarevisorerna granskar ändamål, effektivitet  
och intern kontroll
I helägda kommunala bolag är kravet att utse minst en lekmannarevisor lag-
stadgat (KL 3 kap. 17 §). I delägda bolag är det inte obligatoriskt att utse lek-
mannarvisorer, men kommunen ska eftersträva samma förhållanden som i 
de helägda bolagen (KL 3 kap. 18 §). Med undantag för räkenskapsrevisionen 
– har lekmannarevisorerna samma uppdrag som kommunens revisorer har 
när de granskar styrelse och nämnder. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är definierat i aktiebolagslagen (ABL 10 
kap. 3 §). Objekt för granskningen är bolagets styrelse och VD. Lekmannare-
visorerna ska enligt ABL granska om:

 > verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
 > verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, samt

 > den interna kontrollen i bolaget är tillräcklig.

Fullmäktige kan i ägardirektiv uttala vad de utöver lagen särskilt vill att lek-
mannarevisorerna ska granska. Sådana direktiv ska även vara beslutade av 
bolagsstämman. 

figur 2. Lekmannarevisorernas och yrkesrevisorns uppdrag överlappar varandra
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FaKtaBaS 2012

Att fullmäktige riktar särskilda uppdrag till lekmannarevisorerna 
är ovanligt. Av Faktabas Revision 2012 framgår att det har före-
kommit i 20 % av kommunerna och i 5 % av landstingen.

Lekmannarevisorernas granskning ska vara så ingående och omfattande som 
god sed vid detta slag av granskning kräver (ABL 10 kap. 3 §). God sed för lek-
mannarevisorer uttolkas och dokumenteras av SKL i skriften God revisions-
sed i kommunal verksamhet. Mer om detta i avsnittet Lekmannarevisorerna 
arbetar enligt god sed, s. 43.

Enligt kommunallagen (KL 9 kap. 8 §) ska lekmannarevisorer i kommu-
nala bolag biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den om-
fattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed. De sakkunniga 
ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att 
kunna fullgöra uppdraget. 

Lekmannarevisorernas uppdrag ska utmynna i en årlig granskningsrapport till 
bolagsstämman (ABL 10 kap. 5, 13 §§). Granskningsrapporten ska också tillstäl-
las ägaren/fullmäktige genom att fogas till revisionsberättelsen för kommunen. 
Det är en fördel om granskningsrapporten, så snart den är upprättad, förmedlas 
direkt till fullmäktige/ägarföreträdaren för att tidsmässigt göra det möjligt att 
väga in lekmannarevisionens bedömning i instruktionerna till stämmoombudet. 
På www.skl.se/revision finns en förlaga för granskningsrapporten.

I granskningsrapporten uttalar sig lekmannarevisorerna om bolagets verk-
samhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande samt om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna kan också redogöra för 
viktiga iakttagelser och lämna särskilda upplysningar som behöver komma 
till ägarens kännedom. Mer om detta i avsnittet Granskningsrapportens inne-
håll och språk, s. 49.

I granskningsrapporten kan lekmannarevisorerna även rikta anmärkning 
mot styrelse och VD om granskningen har givit underlag för kraftig kritik. 
Det finns inte något formellt krav på att granskningsrapporten ska innehålla 
ett uttalande i ansvarsfrågan. Ett sådant uttalande lämnar yrkesrevisorn i sin 
revisionsberättelse. Lekmannarevisorerna kan givetvis ändå ha anledning 
att lämna sådana synpunkter och bedömningar som innebär ett aktivt ställ-
ningstagande i ansvarsfrågan.

Eftersom lekmannarevisorn är ett bolagsorgan är det vanligtvis bolaget 
som finan sierar lekmannarevisionen med en budget för arvoden, sakkunnig-
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stöd, resor, utbildning och andra omkostnader m.m. Mer om detta i avsnittet 
Budget och finansiering för lekmannarevisionen, s. 64.

Att vara ett bolagsorgan innebär bl.a. att man har tystnadsplikt som är 
kopplad till skadeståndsansvar. Mer om detta i avsnittet Tystnadsplikt och 
skadeståndsansvar, s. 66. 

Yrkesrevisorn granskar räkenskaper och förvaltning
Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman utse en yrkesrevisor4 (ABL 9 kap. 8 
§). Denne är oftast auktoriserad. Yrkesrevisorns uppdrag är att granska bola-
gets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. 

I granskningen av förvaltningen korsar yrkesrevisorns granskning den 
granskning som lekmannarevisorerna gör av den interna kontrollen. I denna 
skärningspunkt granskar yrkesrevisorn med ett formellt och ekonomiskt 
perspektiv i syfte att främst främja en tillförlitlig finansiell rapportering. Lek-
mannarevisorerna å sin sida fokuserar i praktiken främst på verksamheten 
och styrningen i syfte att främja en ändamålsenlig, effektiv och säker verk-
samhet. 

Yrkesrevisorn upprättar en revisionsberättelse till årsstämman. I revi-
sionsberättelsen uttalar sig yrkesrevisorn om räkenskapernas riktighet, om 
styrelsens och VD:s förvaltning samt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
och VD. Yrkesrevisorns revisionsberättelse ligger, tillsammans med lekman-
narevisorernas granskningsrapport, till grund för stämmans beslut i ansvars-
frågan. Revisionsrapporten ska också, som bilaga, fogas till revisionsberättel-
sen i kommunen.

Yrkesrevisorn ska genomföra sin granskning enligt god revisionssed, dvs. 
ISA5 samt FAR:s6 yrkesetiska regler. Yrkesrevisorn står under tillsyn av Revi-
sorsnämnden, som är en statlig myndighet.

UtmaninG 2                 informera mer om uppdraget!

Flera lekmannarevisorer har i praxisstudien 2011 gett uttryck för att man 
som revisor alltid måste ”bekriga uppfattningar om ett nödvändigt ont” – dvs. 
informera och missionera om sitt uppdrag i alla upptänkliga sammanhang. 

Not 4.   Små bolag som underskrider vissa gränsvärden kan välja bort att utse revisorer för s.k. lagstadgad 
revision. Merparten av kommunala bolag omfattas p.g.a. sin storlek av revisionsplikt och utser 
yrkesrevisor. Se SKL:s cirkulär 2010:65.

Not 5.  International Standards on Auditing
Not 6.  Branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare.
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Ett kortfattat informationsmaterial om lekmannarevisionen kan fungera 
som stöd i kontakterna med ägare, bolag, m.fl. – och bl.a. klargöra:

 > Lekmannarevisionens roll och uppdrag
 > Uppdragsfördelningen mellan lekmannarevisorerna och yrkesrevisorn
 > Hur lekmannarevisorerna arbetar – revisionsprocessen, granskningsrap-
porten, sakkunnigstödet

 > Vad som ingår i lekmannarevisorernas basgranskning
 > Inriktning för den fördjupade granskningen (måluppfyllelse, intern kon-
troll, förtroendekänsliga frågor, etc.)

 > Hur lekmannarevisionen finansieras 
 > Syftet med den samordnade revisionen.

” Vi revisorer måste alltid jobba med att informera om vårt uppdrag och vår 
uppgift. Det är ett ständigt pågående arbete eftersom det alltid finns dom som 
inte vet vad det handlar om.”

  Lekmannarevisor i praxisstudien 2011

För att övervinna okunskap behövs både fakta och envishet. Lekmannarevi-
sorerna behöver göra sig påminda och arbeta systematiskt och aktivt för att 
bli sedda och hörda. 

 > Ta varje tillfälle för att förklara och diskutera lekmannarevisionens funk-
tion och syfte – med ägare, bolagsledning, yrkesrevisorer och medborgare 
m.fl. Var på plats i fullmäktige och på stämman, ha kontakt med media. 

 > Sätt lekmannarevisionen på agendan i den löpande dialogen mellan 
fullmäktiges presidium och kommunens revisorer 
(den samordnade revisonen).

 > Arrangera seminarier och möten för information 
och diskussion om ägarstyrning och lekmannare-
vision. Bjud in fullmäktige och styrelsen i kommu-
nen, bolagsledningen, ledande kommuntjänstemän 
m.fl. 

 > Säg ifrån när det inte fungerar – när information 
inte lämnas som utlovats, när kallelse till bolags-
stämma inte kommer, när mötestillfällen inte 
respekteras, etc. 

 > Informera om lekmannarevisionen på webbsidan.

Den som inte syns, finns inte!
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Ägarens styrning och uppsikt
Ägarstyrningen är utgångspunkten för lekmannarevisionernas 
arbete. Den står också i fokus för den samordnade revisionen. 
Avsnittet belyser ägarstyrningen och hur den kan granskas.

En tydlig och transparent ägarstyrning är viktig för legitimiteten i kommun-
ägda bolag. Det är ett demokratiskt intresse att både allmänhet och förtro-
endevalda kan få insyn i och information om den kommunala bolagsverk-
samheten. Eftersom de kommunala bolagen också har stor betydelse för 
samhällsekonomin finns ett starkt samhällsintresse av en god styrning, en 
effektiv verksamhet och en stor öppenhet i bolagen.

Ägarstyrning
Ägarstyrningen är utgångspunkten för lekmannarevisorernas arbete. Där 
hämtar lekmannarevisorerna information om vad ägaren vill med bolaget. 
En tydlig ägarstyrning ger goda förutsättningar för att lekmannarevisorerna 
ska kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Ägarstyrningen står också i fo-
kus för den samordnade revisionen mellan kommunens revisorer och lek-
mannarevisorerna.

Fullmäktiges formella redskap för ägarstyrning är:

 > Bolagsordning 
 > Utseende av bolagsstyrelse och lekmannarevisorer 
 > Rätten att ta ställning till viktiga beslut i bolaget 
 > Ägardirektiv

KAPITEL5
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kapitel 5. Ägarens styrning och uppsikt

De tre första punkterna ovan anges i kommunallagen (KL 3 kap. 17§) och 
kan betraktas som minimikrav på kommunens ägarstyrning. Ägardirektiv är 
vad man kallar ett frivilligt formellt styrinstrument. Det behöver inte finnas 
ägardirektiv, men finns sådana är de juridiskt bindande när de fastställts av 
stämman.

Hur en kommun väljer att organisera sitt ägande och delegera ansvar har 
betydelse för hur ägarstyrningen rent praktiskt utövas. Om bolaget inte ingår 
i en äkta koncern (med moderbolag) utövas ägarstyrningen direkt av kom-
munen. Det är då vanligt att fullmäktige delegerar delar av den aktiva ägar-
rollen till styrelsen i kommunen. Uppsikten kan i så fall ses som en integrerad 
del i styrelsens ägarroll. 

Bolagsordning
Bolagsordningen är ett obligatoriskt styrinstrument som ska fastställas på bo-
lagsstämman. Aktiebolagslagen ställer vissa minimikrav på bolagsordningens 
innehåll. Det gäller till exempel bolagets namn samt vilken verksamhet bolaget 
ska och får bedriva, aktiekapitalets storlek och antalet styrelseledamöter.

I ett kommunalt aktiebolag ska bolagsordningen också i korthet beskriva 
det kommunala ändamålet med bolaget. En mer fördjupad beskrivning av än-
damålet sker vanligen i ägardirektiv. 

Fr.o.m. 2013 gäller vissa ändringar i kommunallagen. Bestämmelserna 
innebär bl.a. att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenhe-
ter som utgör ram för verksamheten, ska anges i bolagsordningen för helägda 
aktiebolag. Därutöver ska även fullmäktiges rätt att ta ställning till viktiga be-
slut skrivas in i bolagsordningen. Bestämmelserna innebär också en förstärkt 
uppsiktsplikt för styrelsen i kommunen vad gäller aktiebolagen.7

Företagspolicy och ägardirektiv
I en företagspolicy kan kommunen klargöra varför man har bolag och lägga 
fast sin ägaridé, dvs. vad man vill uppnå med de kommunala bolagen. Kom-
munen kan också tydliggöra hur man vill arbeta med styrningen och uppfölj-
ningen av sina bolag. Företagspolicyn är ett internt dokument hos ägaren, 
vilket inte binder bolagen. 

I ägardirektiv utvecklar och klargör fullmäktige vad man vill med sina 
bolag, vilken nytta som förväntas samt ramar och villkor för verksamheten. 
Ägardirektiv bör, liksom bolagsordning, tas fram i nära samarbete med bo-
laget i fråga. Ibland används begreppen generella respektive specifika ägar-
direktiv. 

Not 7.   I SKL:s cirkulär 12:50 finns information om kommunallagens nya regler avseende innehåll i bolag-
sordningen, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsens m.m.
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De generella ägardirektiven är vanligen giltiga tills vidare, men kan alltid 
ändras av ägaren. I dessa ägardirektiv ger kommunen ofta en fördjupad redo-
görelse av motiven för att äga bolag och vilken kommunnytta bolagen förvän-
tas ge. Vidare är det vanligt att tydliggöra de kommunalrättsliga principerna 
samt vilka kommungemensamma policydokument och riktlinjer som gäller 
för bolagen. 

Specifika ägardirektiv kan avse visst bolag eller en bestämd fråga. I de spe-
cifika ägardirektiven för ett bolag fördjupas vanligen det ändamål som i kort-
het beskrivs i bolagsordningen.

Ägardirektiv bör vara daterade. Det är en fördel om det också framgår när 
fullmäktige fattade beslut om direktiven och när bolagsstämman fastställde 
dem.

” Det har inte varit så viktigt tidigare med uppdaterade styrdokument eftersom 
alla har känt varandra och vetat vad som gäller och vad de ska göra. I och med 
vår ändrade organisation behövs tydliga styrdokument. Vår planering är nu 
att det ska bli nya direktiv, som sen kan antas av stämman i vår.”

  Ägarföreträdare i praxisstudien 2011

Ägaren kan även utfärda direktiv till lekmannarevisorerna och uttrycka 
vad man särskilt vill ska granskas. Ett sådant direktiv kan inte undantränga 
grunduppdraget, snarare förstärka det kring vissa frågor. Lekmannareviso-
rerna rapporterar resultatet av en sådan granskning i sin granskningsrapport.

Ägardialog
Den formella styrningen genom bolagsordning och ägardirektiv är i prakti-
ken inte tillräcklig för ett aktivt ägarskap. Det behövs också återkommande 
samråd och dialog mellan ägaren/ägarföreträdaren och bolagen. En sådan 
dialog är inte något formellt styrinstrument, men kan för tydlighetens skull 
formaliseras med dagordning och protokoll/minnesanteckningar. 

I praxisstudien 2011 finns en hel del synpunkter på formerna för ägardialo-
gen och ägarens uppföljning av bolagen. I vissa fall verkar detta fungera på ett 
planerat och regelmässigt sätt. I andra fall verkar det fungera mer sporadiskt. 

I många kommuner litar man på att en inre krets håller ihop styrningen ge-
nom den personunion som ofta finns mellan bolagens styrelser och styrelsen 
i kommunen, och den personliga kommunikationen däremellan. Lämplighe-
ten i sådana personunioner kan dock diskuteras. 
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kapitel 5. Ägarens styrning och uppsikt

” Det är praktiskt och enkelt att kommunicera när man har en personunion, 
men det innebär också viss risk. Det blir inte den riktiga insyn och kontroll 
som det är tänkt. Det blir inte så renodlat och organisationen saknar spänst 
genom detta. Det förekommer också att beslut tas under hand och inte proto-
kollförs. Då blir det dåligt med insynen.”

  Lekmannarevisor i praxisstudien 2011

Ägarstyrningen kan utvecklas
Praxisstudien visar att ägarstyrningen fungerar förhållandevis bra i vissa 
kommuner, medan den på andra håll kan beskrivas som svag och informell. 
Ägardirektiven är ”luddiga” och det kan också finnas en ”formell oreda” runt 
ägarstyrningen. Ägaren/fullmäktige kan t.ex. ha beslutat om direktiv och 
riktlinjer, men inte säkrat deras bindande verkan genom beslut på stämman. 

Både kommunen och bolagen har mycket att vinna på tydliga ägardirektiv. 
Sådana direktiv klargör vilka förväntningar och krav som ställs på bolagen 
och bidrar till att renodla rollerna. Tydliga ägardirektiv underlättar också 
lekmannarevisorernas granskning och även medborgarnas insyn i den kom-
munala verksamheten, till gagn för den lokala demokratin. 

Kännetecknande för tydliga ägardirektiv är bl.a. att de konkret men ändå 
kortfattat behandlar följande områden: 

 > En fördjupning av ändamålet/syftet med bolagets verksamhet
 > Verksamhetens inriktning och nytta/avkastning
 > Ekonomiska utgångspunkter för verksamheten
 > Ramar och villkor för verksamheten 
 > Ekologiska, miljömässiga och sociala utgångspunkter för verksamheten
 > Former för ägarens uppföljning och dialog.

Vårt arbete i projektet Lekmannarevision i praktiken visar att förtydligan-
den kan göras i kommunernas ägardirektiv med syfte att utveckla och stärka 
kommunens ägarstyrning. Såväl ägar- och bolagsförträdare som lekmanna-
revisorer och deras sakkunniga har framfört förslag på hur ägardirektiven 
kan förtydligas. Några av förslagen sammanfattas nedan. 

Ägardirektiven bör kompletteras med en konkret plan (eventuellt i bilaga) 
för ägarens uppföljning av lämnade direktiv. Vad ska följas upp och hur ska 
det ske, vad ska rapporteras och till vem? Vidare behövs en precisering av 
vem/vilka som är kommunens ägarföreträdare och utövar ägarrollen i prak-
tiken (fullmäktiges presidium, styrelsen i kommunen, annan). 

Det är även bra om ägardirektiven klargör vissa förutsättningar för lek-
mannarevisorerna. Det handlar främst om principen för finansiering av lek-
mannarevisionens kostnader samt att lekmannarevisorerna ska anlita sak-
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kunnig i den omfattning som behövs. För att undvika oklarheter i bolagen är 
det lämpligt att förtydliga vad som gäller i ett ägardirektiv. 

Ytterligare förbättringar kan vara att i ägardirektiven lägga fast vissa krav 
på årsredovisningen t.ex. att namn på såväl yrkesrevisorn som lekmannare-
visorerna ska framgå och att lekmannarevisorernas granskningskrapport ska 
biläggas bolagets årsredovisning för att ge en helhetsbild av bolagets verk-
samhet. Dessa punkter tydliggör lekmannarevisorerna.

Ett viktigt tydliggörande i ägardirektiven är också, när så är fallet, att kom-
munens revisorer har i uppdrag att upphandla yrkesrevisorerna i kommu-
nens bolag och att ta fram beslutsförslag till bolagsstämman. 

Styrelsens uppsikt
Enligt kommunallagen ska styrelsen i kommunen utöva uppsikt över kom-
munens företag på samma sätt som över kommunens nämnder (KL 6 kap. 1 
§). Det innebär att styrelsen aktivt ska övervaka den ekonomiska förvaltning-
en, om verksamheten genomförs enligt mål, riktlinjer och andra beslut från 
fullmäktige och om företaget agerar enligt lagar och förordningar. 

Uppsikten ska utövas och kunna avläsas i tydliga former och aktiviteter 
som omfattas av hela styrelsen i kommunen. Styrelsens uppsikt över företa-
gen är en viktig och konkret del i ägarens styrning. Vår erfarenhet är att den 
allmänna kunskapen om styrelsens uppsiktsplikt ofta kan vara ganska be-
gränsad och behöver förbättras. 

” Kommunstyrelsens uppsikt fungerar bättre nu, till detta bidrar en tydligare 
organisation med det nya koncernbolaget, nya ägardirektiv och en ’samlad’ 
revision”

  Ägarföreträdare i praxisstudien 2011

Ägarstyrningen och uppsikten, som är två sidor av samma mynt, ger kom-
munens revisorer och lekmannarevisorerna anledning att agera samordnat i 
förhållande till fullmäktige, styrelsen i kommunen och bolagsledningar m.fl. 
Det kan t.ex. finnas anledning att ta initiativ som gagnar den gemensamma 
utvecklingen genom att arrangera seminarier om ägarstyrning och uppsikt. 

Fr.o.m. 2013 gäller en förstärkt uppsiktsplikt för styrelsen i kommunen. 
Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits av hel-
ägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.8

Not 8.  I SKL:s cirkulär 12:50 finns information om kommunallagens nya regler avseende innehåll i  
bolagsordningen, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsens m.m.
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kapitel 5. Ägarens styrning och uppsikt

De nya bestämmelserna innehåller inte några detaljerade regler om hur 
återrapporteringen till fullmäktige ska ske. I propositionen framhålls att det 
är av stor vikt att styrelsen fattar årligen återkommande beslut där en be-
dömning görs av de kommunala bolagens kompetensenlighet. Den närmare 
tidpunkten och sättet för återrapporteringen bör styrelsen själv kunna be-
sluta om.9

” Om ägaren vet vad den vill med sina företag så stärker det alla parter  
– ägaren, bolagen och lekmannarevisorerna”

  Bolagsföreträdare i praxisstudien 2011

UtmaninG 3                Utveckla den samordnade revisionen! 

Kommunens revisorer har sedan år 2000 uppdraget att granska verksam-
heten i aktiebolag och stiftelser, på samma sätt som de granskar styrelse och 
nämnder. Detta ska ske genom att lekmannarevisorerna (motsv.) hämtas ur 
gruppen kommunens revisorer. Konstruktionen kallas samordnad revision. 
Den ger möjligheter att med helhetssyn granska hela den kommunala kon-
cernen.

Håll koll på ägarstyrningen och uppsikten – från två håll! 
Ägarstyrningen och styrelsens uppsikt står i fokus för den samordnade revi-
sionen mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna. Lekmanna-
revisorerna i ett bolag kan inte kommentera ägarstyrningen eller styrelsens 
uppsikt, men kommunrevisorerna kan framföra synpunkter och påtala brister. 

Den samordnade revisionen gör det möjligt att samlat granska och bedöma 
hela den kommunala koncernen. Kommunens revisorer granskar i förhål-
lande till ägaren, medan lekmannarevisorerna granskar inne i bolaget.

Not 9.  Prop. 2011/12:106 s. 88
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Gemensam koll på ägarstyrningen
I sin granskning av ägarstyrningen kan kommunens revisorer undersöka och 
bedöma bl.a. följande:

 > Finns en övergripande företagspolicy? Finns en tydlig styrmodell? Har 
ägaren en uttrycklig vilja att styra och följa upp?  

 > Vem utövar ägarrollen i praktiken – hur är rollfördelningen mellan full-
mäktige, styrelse och administration? Vem/vilka personifierar ägarrollen?

 > Är styrdokumenten uppdaterade och tydliga? Har ägardirektiven anta-
gits av bolagsstämman? Det är en förutsättning för att direktiven ska ha 
bindande verkan.

 > Hur sker styrningen av respektive bolag avseende ändamål? Finns speci-
fika ägardirektiv för bolaget? Vad ska uppnås och hur ska detta kommuni-
ceras och rapporteras? 

 > Hur kommunicerar ägaren och bolagen? Föredras och diskuteras t.ex. 
bolagens årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter 
i fullmäktige? 

 > Finns en återkommande ägardialog? Hur dokumenteras den?
 > Tar fullmäktige/ägarföreträdaren tydlig ställning till ansvarsfrågan i bola-
gen före årsstämman och ger direktiv/instruktioner till stämmoombuden? 

 > Är ägarförhållandena tydliga? Finns det bolag där kommunen och någon 
annan äger 50 procent var, med ett ”dödläge” som effekt?

 > Hur agerar kommunen gentemot andra ägare när man är minoritetsägare?

I sin granskning av bolagen kan lekmannarevisorerna undersöka och bedöma 
bl.a. följande vad gäller ägarstyrningen:

 > Hur återspeglas ägardirektiv i bolagets mål och verksamhet? Agerar bo-
lagsstyrelsen och VD i den riktning som ägardirektiven anger?

 > Anser bolagsstyrelsen och VD att direktiven är tydliga och möjliga att 
tillämpa? Eller ser man direktiven mer som en avsiktsförklaring utan 
egentlig koppling till bolagets operativa verksamhet?

 > Hur följs ägardirektiven upp? Vad framgår av bolagets rapporter, proto-
koll, etc.?

 > Finns det en redovisning i förvaltningsberättelsen av hur lämnade direktiv 
har uppfyllts? Motiveras eventuella avvikelser?
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kapitel 5. Ägarens styrning och uppsikt

Gemensam koll på styrelsens uppsikt 
Revisorerna i kommunen och lekmannarevisorerna granskar också från var 
sitt håll hur uppsikten fungerar. Kommunens revisorer i förhållande till äga-
ren och lekmannarevisorerna inne i bolaget. 

I sin granskning av uppsikten kan kommunens revisorer undersöka och be-
döma följande:

 > Hur ser styrelsen i kommunen på sin uppsiktsskyldighet? 
 > Hur organiserar styrelsen arbetet med uppsikten? Särskilda möten, dialog, 
rapporteringsrutiner?

 > Omfattas hela styrelsen eller bara en del – hur informeras i så fall övriga?
 > Vilken inriktning har uppsikten? Verksamhet, ekonomi, styrning, kom-
mungemensamma riktlinjer?

 > Hur ser styrelsen på eventuella personunioner mellan styrelsen i kommu-
nen respektive styrelserna i bolagen?

 > Hur agerar styrelsen i kommunen med anledning av sina iakttagelser 
inom uppsikten?

 > Bedömer styrelsen årligen bolagens kompetensenlighet, dvs. bolagens 
verksamhet i förhållande till det kommunala ändamålet och de kommu-
nala befogenheterna?

I sin granskning av bolagen kan lekmannarevisorerna undersöka och bedöma 
bl.a. följande vad gäller uppsikten:

 > Hur ser bolaget på uppsikten från styrelsen i kommunen? 
 > Hur märks styrelsens uppsikt i bolagets verksamhet?
 > Vilken inriktning har uppsikten? Verksamhet, ekonomi, styrning, kom-
mungemensamma riktlinjer?

 > Hur kommunicerar styrelsen i kommunen sina iakttagelser i samband 
med uppsikten?

Verka för en samordnad process/tidplan i kommunen
En viktig uppgift för den samordnade revisionen är att ta initiativ för att få till 
stånd en samordnad process/tidplan i kommunen för ansvarsprövningen av hela 
”koncernen”, dvs. av både nämnder och företag. Det handlar om en sammanhål-
len tidplan för årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter, 
fullmäktigemöten och bolagsstämmor. 

En fråga i praxisstudien 2011 handlade om förekomsten av en samordnad 
ansvarsprövningsprocess i kommunen. Av svaren från ägarföreträdarna och 
lekmannarevisorerna framgår det att det verkar vara relativt vanligt att bo-
lagens årsstämmor ligger tidsmässigt före att fullmäktige/ägarföreträdaren 
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tagit del av revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen. Det 
är då svårt att väga in revisionens bedömningar i instruktionerna till stäm-
moombuden. 

” Revisionen nosade på frågan förra året, men kom inte så långt. Nu kommer 
saker delvis i fel ordning och kommunen saknar samlat grepp. Ägardirektiven 
borde uppdateras och ange tidplan och former för detta. Revisionen kommer 
att fortsätta jobba med frågan.”

  Lekmannarevisor i praxisstudien 2011

tydliggör lekmannarevisorernas granskning

Det behövs initiativ från den samordnade revisionen för att synliggöra lek-
mannarevisorernas granskning för fullmäktige. Praxisstudien visar att lek-
mannarevisorernas granskning inte alltid får ett tydligt avtryck i kommu-
nens revisionsberättelse. 

Tanken med den samordnade revisionen är att kommunens revisorer ska 
använda sig av granskningen från lekmannarevisorerna för att bedöma hel-
heten och ägarstyrningen. Det är därför viktigt att resultatet av lekmannare-
visorernas granskning inte bara blir en bilaga till kommunens revisionsbe-
rättelse. Granskningsresultatet ska integreras i den samordnade revisionen 
och komma till uttryck i bedömningen av helheten, och på så sätt ge spår i 
kommunens revisionsberättelse. Särskilda iakttagelser i enskilda bolag kan i 
vissa fall behöva uppmärksammas i kommunens revisionsberättelse.

Det förekommer att årsstämman i kommunala bolag genomförs per cap-
sulam, dvs. utan ett stämmosammanträde där revisorerna kan närvara. Om 
stämma genomförs per capsulam måste kommunen ange hur information 
om bolaget – som skulle varit tillgänglig för förtroendevalda och allmänhet 
på stämman – ska lämnas.

granska samordnat när det är motiverat
Inom ramen för den samordnade revisionen kan det finnas anledning att 
kommunens revisorer och lekmannarevisorerna genomför gemensam 
granskning av nämnd/förvaltning och företag. En sådan granskning kan avse 
funktioner och processer som styrs av likartade förutsättningar och riktlinjer 
t.ex. personalarbete, upphandling, miljöarbete och finansiella frågor. 
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Lekmannarevisorerna  
arbetar enligt god sed
Avsnittet sammanfattar revisionsprocessens tre steg – plane-
ring, granskning, prövning och förtydligar med konkreta exem-
pel för lekmannarevisorer.

Lekmannarevisorerna ska utföra sin granskning i den omfattning som följer 
av god sed för detta slag av granskning (ABL 10 kap. 3 §). God sed för lekman-
narevisorer i kommunala bolag uttolkas i God revisionssed i kommunal verk-
samhet som dokumenteras och ges ut av SKL. 

I God revisionssed finns en utförlig beskrivning av hur revisionsprocessens 
tre steg ska genomföras. Här sammanfattar vi den goda sedens mer handfasta 
rekommendationer och förtydligar med konkreta exempel som har koppling 
till lekmannarevisionen.

Praxisstudien 2011 visar att lekmannarevisorerna inte alltid arbetar enligt 
god revisionssed. En systematiskt genomförd och dokumenterad riskbedöm-
ning är relativt ovanlig. Detsamma gäller en dokumenterad granskningsplan. 
Dokumentation av genomförd granskning saknas också ofta. 

FaKtaBaS 2012

Faktabas Revision 2012 visar att lekmannarevisorerna inte har en 
dokumenterad riskbedömning i 53 % av kommunerna och i 61 % 
av landstingen. Vidare saknas en dokumenterad granskningsplan i 
51 % av kommunerna och i 31 % av landstingen.

KAPITEL6
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kapitel 6. lekmannarevisorerna arbetar enligt god sed

Praxisstudien visar även att lekmannarevisorerna inte alltid är tydliga med 
sina iakttagelser och synpunkter i granskningsrapporten. Bedömningen kan 
vara oklar eller ofullständig. Anmärkning förekommer sällan, trots att allvar-
lig kritik i vissa fall riktats mot både bolagsstyrelse och VD. 

Uppdraget
Lekmannarevisorernas uppdrag är definierat i aktiebolagslagen (ABL 10 kap. 
3 §). Uppdraget är i huvudsak detsamma som uppdraget för kommunens re-
visorer. Lekmannarevisorerna ska arbeta med samma synsätt, principer och 
tillvägagångssätt. Den främsta skillnaden är att lekmannarevisorerna inte 
granskar räkenskaperna. Det uppdraget har yrkesrevisorn i bolaget. Uppdra-
get att granska bolagets interna kontroll har såväl lekmannarevisorerna som 
yrkesrevisorn.

Lekmannarevisorernas uppdrag ska utföras i enlighet med revisionspro-
cessen, som den är beskriven i God revisionssed i kommunal verksamhet. Lek-
mannarevisorerna förutsätts bedriva en egen systematisk och dokumenterad 
granskning som underlag för sina bedömningar och uttalanden i gransk-
ningsrapporten om: 

 > Ändamålsenligheten, dvs. om verksamheten efterlever och lever upp till 
ägarens/fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Det innebär också att verksamheten skapar av-
sedd effekt för de medborgare som berörs av verksamheten. 

 > Ekonomin, dvs. om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt 
och tillfredsställande förhållande till varandra. Det handlar om god ekono-
misk hushållning utifrån verksamhetens kvalitet och produktivitet.

 > Interna kontrollen, dvs. om styrningen och kontrollen är tillräcklig. Det 
handlar om att det finns en tydlig och aktiv styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll inom bolaget, som säkerställer en ändamålsenlig, effektiv och 
säker verksamhet. 

revisionsprocessen
Revisionsprocessen i kommunala bolag omfattar hela det arbete som lek-
mannarevisorerna gör under ett revisionsår – från riskbedömning och plane-
ring av granskningsinsatserna till uttalandet i granskningsrapporten. Revi-
sionsprocessen är uppdelad i tre steg:

Planering – riskbedömning och granskningsplan
Granskning – basgraskning, fördjupad granskning och uppföljning
Prövning – bedömning och uttalande i granskningsrapporten. 
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Några aktiviteter återkommer i alla dessa steg – kommunikation, dokumenta-
tion och kvalitetssäkring. 

Planering
Den inledande riskbedömningen utgår från fullmäktiges mål, riktlinjer och 
uppdrag, bolagsordning, ägardirektiv och eventuella avtal. Den utgår också 
från tidigare granskningar, bolagets egen riskbedömning m.m. Riskbedöm-
ningen består av två delar:

 > Identifiering av risker, dvs. händelser och företeelser som negativt kan på-
verka bolagets möjligheter att genomföra verksamheten och uppnå målen. 

 > Bedömning av sannolikhet och konsekvens för riskerna, dvs. hur troligt 
det är att händelsen eller företeelsen inträffar (sannolikhet), och hur all-
varligt det är/blir om händelsen/företeelsen inträffar (konsekvens).

Olika slag av konsekvenser bedöms – ekonomiska, juridiska, politiska, verk-
samhetsmässiga, förtroenderelaterade. Händelser eller företeelser som kan 
påverka allmänhetens förtroende för verksamheten är väsentliga att beakta 
även om den ekonomiska skadan eller annan konsekvens är begränsad.

Riskbedömningen förutsätter god kunskap om företaget och dess förut-
sättningar, aktuell utveckling om världsskeenden etc.

figur 3. Revisionsprocessen innehåller tre steg
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Riskbedömningen sker löpande, men bör förnyas och uppdateras i mer 
systematisk form i samband med den årliga planeringen av granskning-
ens inriktning och omfattning. Bedömningen sker med fokus på väsentliga 
verksamhetsområden, funktioner, system och rutiner. Riskbedömningen do-
kumenteras separat eller ingår som en del i årets granskningsplan. 

Granskningsplanen har en direkt koppling till riskbedömningen. Den be-
skriver lekmannarevisorernas basgranskning (grundläggande granskning), 
fördjupade granskningsprojekt samt planerade uppföljningar av tidigare 
granskningar. Den kan också omfatta planerade aktiviteter i anslutning till 
granskningsarbetet, t.ex. informations- och utbildningsinsatser samt kom-
munikationen med bolaget och ägaren. I planen anges också eventuella ge-
mensamma granskningsprojekt mellan kommunens revisorer och lekman-
narevisorerna.

En granskningsplan är flexibel och kan ändras under året. Den ger utrym-
me att hantera oförutsedda händelser och andra behov av omprioriteringar. 
Granskningsplanen kan även användas för att informera ägaren/fullmäktige 
och bolaget om lekmannarevisorernas riskbedömning, granskning och re-
sursbehov. Det är då viktigt att göra tydligt att planen kan komma att föränd-
ras eller omprioriteras.

figur 4. Riskbedömning ger underlag till granskningsområden

uPPmÄrksamHet!
eventuell granskning

uPPmÄrksamHet!
eventuell granskning

granska!

ingen granskning

liten/osannolik                          sannolikHet
stor

stora/allvarliga

sm
å/

fö
rs

um
ba

ra
   

   
   

   
  k

o
n

se
kv

en
s



Lekmannarevision i praktiken 47

Lekmannarevisorernas riskbedömning och planering är med fördel inte-
grerad med planen för kommunens revisorer. Gemensamma granskningar 
kan genomföras om det är motiverat utifrån riskbedömningen. Planeringen 
kan gärna vara långsiktig och dokumenteras i en flerårsplan, som uppdateras 
och prioriteras årligen.

granskning
Alla granskningsinsatser syftar till att ge en bra grund för lekmannareviso-
rernas bedömning och uttalande i granskningsrapporten. Basgranskningen 
handlar om att årligen stämma av bolagets verksamhet – dvs. att bedöma om 
bolagets verksamhet är ändamålsenlig, effektiv och säker och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

I basgranskningen ingår att lekmannarevisorerna aktivt följer bolagets verk-
samhet under året – dels genom att ta del av olika dokument, ärenden och be-
slut m.m., dels genom kommunikation och möten med bolagsledningen och yr-
kesrevisorn. Med dokument avses VD-instruktion och arbetsordning, mål- och 
budgetdokument, verksamhetsplan och affärsplaner, ekonomi- och verksam-
hetsrapportering, bolagsstyrningsrapport och internkontrollplan, beslutsun-
derlag och protokoll, etc. Lekmannarevisorerna kan även – med utgångspunkt 
från bl.a. riskbedömningen – precisera olika frågor till bolaget för muntliga 
och/eller skriftliga svar.

Genom basgranskningen får lekmannarevisorerna visst underlag för sin 
samlade bedömning av bolaget. Lekmannarevisorerna får också värdefulla 
bidrag till sin riskbedömning.

Med utgångspunkt från riskbedömning, prioriteringar i granskningsplanen 
och information som framkommer i basgranskningen – planeras den fördju-
pade granskningen, dvs. den ytterligare granskning som kan behövas för att 
lekmannarevisorerna ska få tillräckligt underlag för sitt uttalande i gransk-
ningsrapporten.

Fördjupad granskning genomförs vanligen som särskilda projekt, ibland 
som gemensamma granskningsprojekt i samarbete med kommunens revi-
sorer. Gemensamma granskningsprojekt kan även genomföras i samarbete 
med revisorer i andra bolag, kommuner, landsting och regioner. De kan avse 
jämförelser eller processer som går över huvudmannaskapsgränser. 

Lekmannarevisorernas uppföljning av genomförda granskningsinsatser sker 
ofta genom dialog och kommunikation med styrelse/VD. Uppföljningen visar 
om styrelse/VD vidtagit åtgärder med anledning av revisionens iakttagelser och 
rekommendationer, samt om detta fått önskad effekt. Uppföljningen ger också 
underlag för att bedöma om det finns anledning till förnyad granskning.

Granskningsarbetet avslutas genom att lekmannarevisorerna tar ställning 
till resultat, sakkunnigs iakttagelser, analyser och bedömningar samt väger in 
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sina egna iakttagelser och erfarenheter på området. Lekmannarevisorernas 
bedömning måste alltid vila på saklig grund. 

I all granskning ingår insamling av tillräckliga och relevanta fakta och iakt-
tagelser samt analys och värdering. Detta praktiska granskningsarbete utförs 
vanligen av sakkunnig. Lekmannarevisorerna kan dock själva delta i delar av 
det praktiska granskningsarbetet. Granskningen sker på flera sätt – genom 
iakttagelser och besök, dokumentstudier, samtal, intervjuer och enkäter/
egenvärderingar. Faktaavstämning sker med de granskade för att undvika 
sakfel och missförstånd.

I delägda bolag kan lekmannarevisorerna möta lekmannarevisorer från 
andra kommunala delägare. Då behövs en enighet om arbetssätt där man kan 
bli så effektiv som möjligt tillsammans – för planering, granskning, rappor-
tering och kommunikation. Situationen kan kompliceras av att lekmannare-
visorerna anlitar olika sakkunniga. Det kan då behövas en överenskommelse 
om hur sakkunnigstödet ska fungera m.m.

Prövning
Lekmannarevisorerna avslutar årets granskning med att upprätta och lämna 
en granskningsrapport. I den sammanfattar lekmannarevisorerna sina iakt-
tagelser och bedömningar. Exempel på utformning av granskningsrapporten 
finns på www.skl.se/revision.

Om lekmannarevisorerna finner anledning att rikta anmärkning mot 
bolagsstyrelsen, enskild styrelseledamot eller mot VD, ska detta framgå i 
granskningsrapporten och uppgift ska lämnas om anledningen. Det kan t.ex. 
gälla avvikelser från ägarens mål och direktiv eller allvarliga brister i den in-
terna kontrollen. Om anmärkning är aktuellt ska lekmannarevisorerna aktivt 
och tydligt kommunicera sina iakttagelser och bedömningar för att ge berör-
da möjlighet att vidta åtgärder.

Lekmannarevisorerna har inte det formella kravet att granskningsrappor-
ten ska innehålla ett uttalande i ansvarsfrågan. Ett sådant uttalande lämnar 
yrkesrevisorn i sin revisionsberättelse. Lekmannarevisorerna kan givetvis 
ändå ha anledning att lämna sådana synpunkter och bedömningar som inne-
bär ett aktivt ställningstagande i ansvarsfrågan. 

Granskningsrapporten kan gärna omfatta en kortfattad granskningsredo-
görelse. I den ges översiktlig information om vilka granskningsinsatser som 
har genomförts och resultatet av dessa, liksom om lekmannarevisorernas 
väsentliga iakttagelser, bedömningar och eventuella rekommendationer. En 
stödjande revision kan ge rekommendationer som på ett naturligt sätt ankny-
ter till granskningen. Ett sådant arbetssätt står inte i strid med revisorernas 
oberoende. Granskningsredogörelsen kan dokumenteras separat och bifogas 
till granskningsrapporten, alternativt lämnas i sammanfattad form som en 
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del i granskningsrapporten. Särskilda rapporter över genomförda gransk-
ningar kan också bifogas. 

granskningsrapportens innehåll och språk 
Lekmannarevisorerna har en relativt stor frihet att uttrycka sin bedömning i 
granskningsrapporten. Rapporten ska vara fokuserad och bedömningen tyd-
lig i förhållande till lekmannarevisorernas uppdrag, men i övrigt är innehåll 
och form inte standardiserat på samma sätt som för yrkesrevisorns revisions-
berättelse. Lekmannarevisorerna har därför möjlighet att utveckla innehåll 
och uttryck så att den demokratiska aspekten lyfts fram och vägs samman 
med den konkreta granskningsinformationen. 

I granskningsrapporten:

 > informerar lekmannarevisorerna om sitt uppdrag och sina utgångspunkter
 > redogör lekmannarevisorerna för resultatet av granskningen under det 
gångna året, med koppling till uppdraget

 > uttalar sig lekmannarevisorerna om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och 
om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

 > uttalar sig lekmannarevisorerna om sådant som de enligt anvisningar/
ägardirektiv från bolagsstämman varit skyldig att granska

 > uttalar lekmannarevisorerna om det finns anledning att rikta anmärkning 
mot bolagsstyrelsen, ordföranden, annan styrelseledamot eller VD, och 
lämnar uppgift om anledningen till anmärkningen

 > lämnar lekmannarevisorerna andra upplysningar som ägaren bör få kän-
nedom om och som t.ex. kan ha betydelse för ägarens bedömning av hur 
verksamheten bedrivits.

Det språk som används i revisionssammanhang, inbjuder inte alltid till dialog 
eller till att öka människors intresse och delaktighet. ”Revisionsspråket” riske-
rar att utesluta. Det är därför en viktig demokratifråga att skriva så det är lätt 
att förstå. Lekmannarevisorerna, liksom revisorerna i kommunen, kan behöva 
utmana sitt språk för att texten ska bli rak och tydlig. Det gäller t.ex. att undvika 
negativa formuleringar som ”jag finner inte skäl att rikta anmärkning”.

Bedömningsgrunder som kan aktualisera anmärkning
God revisionssed i kommunal verksamhet innehåller åtta bedömningsgrunder 
som var för sig, eller tillsammans, kan aktualisera frågan om att rikta anmärk-
ning. Grunderna tillämpas av både revisorerna i kommunen och lekmannare-
visorerna i bolagen. Den sista bedömningsgrunden, Ej rättvisande redovisning, 
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är inte tillämplig för lekmannarevisorerna, eftersom de inte uttalar sig om 
räkenskaperna. De för lekmannarevisorerna tillämpliga bedömningsgrun-
derna är:

 > Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer 
 > Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
 > Förtroendeskada eller annan immateriell skada
 > Ekonomisk skada
 > Obehörigt beslutsfattande
 > Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning
 > Otillräcklig beredning av ärenden.

Hanteringen av granskningsrapporten

Granskningsrapporten lämnas till bolagsstyrelsen senast tre veckor före års-
stämman. Styrelsen skickar rapporten vidare till årsstämman. Enligt kom-
munallagen ska granskningsrapporten även tillställas fullmäktige genom att 
fogas till revisionsberättelsen från kommunens revisorer. Det är en fördel 
om lekmannarevisorernas granskningsrapport (liksom även yrkesrevisorns 
revisionsberättelse) förmedlas till fullmäktige/ägarföreträdaren genast när 
den är klar, för att tidsmässigt göra det möjligt att väga in revisionens bedöm-
ning i instruktionerna till stämmoombudet. 

FaKtaBaS 2012

Faktabas Revision 2012 visar att fullmäktige inte tar del av och 
behandlar lekmannarevisorernas granskningsrapport före bolags-
stämman i 47 % av kommunerna och i 39 % av landstingen.

Granskningsrapporten läggs fram på årsstämman tillsammans med bolagets 
årsredovisning och yrkesrevisorns revisionsberättelse. Granskningsrappor-
ten ska dessförinnan hållas tillgänglig för och sändas till aktieägarna. 

Lekmannarevisorerna har rätt att närvara på stämman och skyldighet att 
göra så när t.ex. allvarlig kritik har lämnats. Lekmannarevisorerna är också 
skyldiga att lämna de upplysningar som bolagsstämman begär, om det kan 
ske utan att bolaget väsentligen lider skada (ABL 10 kap. 17 §). 

Lekmannarevisorerna föredrar granskningsrapporten på stämman och 
lämnar den information och de synpunkter och kommentarer som behövs. Om 
flera granskningsrapporter med olika uttalanden skulle förekomma bör dessa 
föredras av de lekmannarevisorer som företräder respektive bedömning. 

kapitel 6. lekmannarevisorerna arbetar enligt god sed
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ansvarsprövningen

Årsstämman fattar beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelse och VD i bo-
lagen. Inför behandlingen av ansvarsfrågan vid de kommunala bolagens års-
stämmor bör fullmäktige/ägarföreträdaren ta ställning till instruktioner för 
sitt/sina stämmoombud.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport och yrkesrevisorernas revi-
sionsberättelse ligger till grund för fullmäktiges/ägarföreträdarens instruk-
tioner till stämmoombuden. I lekmannarevisorernas granskningsrapport 
finns uttalande om ändmålsenlighet, ekonomi och intern kontroll i bolaget. 
I yrkesrevisorns revisionsberättelse finns uttalande om räkenskapernas rik-
tighet, om styrelsens och VD:s förvaltning samt om ansvarsfrihet kan tillstyr-
kas för styrelse och VD.

UtmaninG 4                    Bedriv en systematisk granskning!

I avsnitt 3 betonades att det är viktigt för varje lekmannarevisor är att lära 
känna det granskade bolaget och dess verksamhet. I det ingår att också skaffa 
sig en uppfattning om vad som menas med ändamålsenlig skötsel, tillfreds-
ställande ekonomi och intern kontroll i det granskade bolaget. 

Som underlag kan lekmannarevisorerna ta del av bolagets årsredovisning och 
bolagsstyrningsrapport samt de verksamhetsbeskrivningar, analyser, nyckeltal 
och trendbeskrivningar m.m. som finns. Lekmannarevisorerna behöver också 
skaffa sig kunskap om bolagets specifika förutsättningar och inriktning, liksom 
om kommunens ägarstyrning och de ägarstyrningsdokument som finns.

lekmannarevisorerna granskar om bolaget har en ändamålsenlig,  
effektiv och säker verksamhet
Att granska ändamålsenligheten innebär att bedöma om verksamheten har 
en inriktning som överensstämmer med det ändamål och de övriga verk-
samhetsmål som ägaren uttryckt. Vidare ingår att bedöma om bolaget följer 
de riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Om målen inte 
är tillräckligt konkreta för att kunna följas upp/granskas, är det lämpligt att 
uppmärksamma kommunen på detta och även uppmana bolaget att bryta ner 
”visionära” mål till mätbara mål.

Att granska om verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
handlar bl.a. om att bedöma om bolaget har en god ekonomisk hushållning, dvs. 
om bolagets resurser används på ett effektivt sätt i förhållande till kommunin-
vånarnas behov. Granskning av kostnadseffektivitet är inte helt enkel, men kan 
t.ex. ske genom jämförelser med bolag som har liknande verksamhet. 
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Att granska om bolagets interna kontroll är tillräcklig handlar främst om 
att bedöma om bolaget har en styrning, ledning, uppföljning och kontroll som 
säkerställer en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet, samt att allvar-
liga fel och skador kan undvikas.

Nedanstående punkter är exempel på frågor som lekmannarevisorerna 
kan följa upp och stämma av som en del i sin basgranskning, eller undersöka i 
en fördjupad granskning – oavsett vilken typ av verksamhet som bolaget har. 
Det är viktigt att understryka att detta är exempel. Den granskning som lek-
mannarevisorerna ska bedriva i sitt lokala uppdrag ska motiveras utifrån en 
riskbedömning.

Ändamålsenlighet 
 > Vilka uttryck tar sig lagstiftning, bolagsordning, ägardirektiv och andra 
riktlinjer i bolagets mål och affärsplaner, styrsystem och arbetsprocesser? 
Är ägardirektiv fastställda av bolagsstämman?

 > Bedriver bolaget en kompetensenlig verksamhet? Är den bedrivna verk-
samheten förenlig med bolagets syfte och ändamål? Har tillämpliga kom-
munalrättsliga principer fått genomslag i bolagets verksamhet? 

 > Hur är bolagets måluppfyllelse? Uppfylls mål och ägardirektiv för bolaget 
samt andra kommungemensamma mål och riktlinjer? 

 > Hur fungerar bolagets kvalitetsstyrning? Finns en tydlig policy? Finns 
system för klagomål/synpunkter från kunder/brukare? Förekommer bru-
karundersökningar? Hur används resultaten av kvalitetsundersökningar?

 > Hur fungerar bolagets funktioner mot kunder/brukare – information, 
bemötande, kösituationer, hyresrutiner, etc.?

 > Finns rätt kompetens i bolaget. Hur arbetar bolaget för att säkerställa 
bolagets kompetensförsörjning?

 > Hur tillämpar bolaget LOU? Genomförs bolagets upphandlingar i enlighet 
med LOU?

Ekonomi
 > Är de ekonomiska resultaten rimliga och tillfredsställande i förhållande till 
målen för bolaget? Kan bolaget anses ha en god ekonomisk hushållning?

 > Hur arbetar bolaget för att säkerställa tillräckligt underhåll av anläggning-
ar och andra tillgångar (planering, redovisning, uppföljning, kostnadskon-
troll)?

 > Hur arbetar bolaget för att säkerställa tillräckliga investeringar (planering, 
redovisning, uppföljning, kostnadskontroll)?

 > Utnyttjas bolagets tillgångar effektivt? Är nyttjandet av lokaler, anlägg-
ningar, trafiklinjer, kulturarrangemang, etc. ekonomiskt tillfredsställande 
och i enlighet med uppställda krav? 
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 > Hur är bolagets uttag av taxor och avgifter i förhållande till regelverk, ägar-
direktiv och andra beslut?

 > Hur analyseras, jämförs och presenteras bolagets resultat? Är den ekono-
miska redovisningen tydlig och informativ?

Intern kontroll
 > Hur fungerar bolagsstyrelsens arbete? Är det ändamålsenligt och inriktat 
på bolagets uppdrag från ägaren? Följer bolagsstyrelsen upp på ett tydligt 
sätt att bolagets uppdrag och ändamål genomförs? 

 > Hur fungerar bolagsstyrningssystemet, dvs. relationerna mellan ägaren 
och bolagsorganen, samt mellan de olika bolagsorganen? Hur fungerar 
styrelsens rapportering till och kommunikation med ägaren? Har styrel-
sen utvärderat sitt och VD:s arbete? Har (hela) styrelsen kunskap om sin 
roll och sitt uppdrag?

 > Finns ett genomtänkt och fungerande system för riskbedömning och in-
tern kontroll? Har bolaget en dokumenterad internkontrollplan grundad 
på en aktuell riskbedömning? Hur arbetar ledningen för att säkerställa en 
ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet? 

 > Hur hanteras och kontrolleras förtroendekänsliga områden som resor, 
representation, sponsring m.m. – attityder, information, regelverk, efter-
levnad? Hur arbetar bolaget för att förebygga oegentligheter, t.ex. mutor 
och vidlyftig representation? 

 > Hur arbetar bolaget med styrning och kontroll av externa utförare (entre-
prenörer och underentreprenörer)? Finns t.ex. riktlinjer och rutiner för 
att förhindra att ”svart arbetskraft” anlitas?

 > Hur säkerställs informationssäkerhet samt funktionalitet och säkerhet 
i IT-system? Är ansvarsfördelningen för bolagets informationssäkerhet 
tydlig? Finns tydliga styrdokument (policy, riktlinjer, etc.) och följs de 
upp? Genomförs riskanalyser? Görs uppföljningar av IT-kostnader? 

 > Hur säkerställs brandskydd och skalskydd? Finns tillräckligt skydd?
 > Har bolaget tillfredsställande system, rutiner och kompetens kring dia-
rieföring, arkivering, sekretesshantering, utlämnande av information, 
uppföljning av bisysslor, etc.?
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Bolag som drivs enligt affärsmässiga principer

Enligt kommunallagen får kommuner driva näringsverksamhet om det sker 
utan vinstsyfte och om verksamheten tillhandahåller allmännyttiga anlägg-
ningar eller tjänster till kommunens invånare. För vissa verksamheter (kom-
munala el- och fjärrvärmebolag, allmännyttiga kommunala bostadsföretag och 
några andra verksamheter10) finns idag speciallagstiftning som kräver att bola-
gen bedrivs affärsmässigt, vilket går före kommunallagens bestämmelser. 

Bolagets specifika inriktning påverkar lekmannarevisorernas granskning. 
I de bolag som ska bedrivas enligt affärsmässiga principer innebär ”ända-
målsenlighet” och ”ekonomiskt tillfredsställande” vanligen något annat än 
i de bolag som är bundna av de kommunalrättsliga principerna, dvs. princi-
perna om självkostnad, likställighet och lokalisering. 

Flertalet exempel på granskningsfrågor i det föregående avsnittet är till-
lämpliga även på bolag som drivs enligt affärsmässiga principer, men kravet 
på affärsmässighet i sådana bolag kan innebära att det även behövs andra 
granskningsinsatser. I nedanstående punkter finns några exempel på gransk-
ningar som kan vara aktuella för lekmannarevisorerna.

Allmännyttiga kommunala bostadsbolag
 > Tillser styrelsen att lagens krav på affärsmässighet följs? Är avkastnings-
kraven på bolaget marknadsmässiga? Tillämpas marknadsmässig ränta 
vid lån? Är förutsättningarna likvärdiga för det kommunala bostadsaktie-
bolaget och privata hyresvärdar? 

 > Finns riktlinjer och rutiner som säkerställer att prissättning sker mark-
nadsmässigt om bolaget köper/säljer tjänster eller fastigheter av/till andra 
bolag eller nämnder i kommunen? 

 > Finns en fastställd underhållsplan för bolagets fastigheter/anläggningar? 
Är underhållsplanen tillräcklig för att säkerställa att fastigheternas/
anläggningarnas värde och livslängd inte försämras (kapitalförstöring)? 
Styrs och följs arbetet med underhållsplaner upp på ett ändamålsenligt 
och tillräckligt sätt i bolagsstyrelsen?

Kommunala energibolag (elhandel, elproduktion, elnät, fjärrvärme)
 > Tillser styrelsen att lagens krav på affärsmässighet följs? Är avkastnings-
kraven på bolaget marknadsmässiga? Tillämpas marknadsmässig ränta 
vid lån? Är förutsättningarna likvärdiga för det kommunala bolaget och 
andra energibolag?  

Not 10.  Sjuktransporter, kollektivtrafik, samhällsorientering, tjänsteexport m.m. Se Lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter.
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 > Är avgifter och tariffer i kommunens bolag marknadsmässiga jämfört med 
andra energibolag? Finns risk för krav på återbetalning till kunderna?

 > Hur är läget ifråga om avbrottstider och leveranssäkerhet? Finns plane-
ring och åtgärder för att minska risken för störningar och avbrott?

 > Finns tillräcklig kontroll över tillgångar i form av register, kartor, etc. 

Vem gör vad på internkontrollområdet
Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Syftet 
är att säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet, samt att 
undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En god intern kontroll begrän-
sar även risken för oegentligheter och andra former av bedrägligt beteende. 
Den interna kontrollen har också en direkt påverkan på verksamhetens kva-
litet, styrbarhet och tillförlitlighet. Bolagets interna styrning och kontroll av 
verksamheten är därför ett väsentligt granskningsområde för lekmannarevi-
sorerna.

Lekmannarevisorn och yrkesrevisorn har olika uppdrag, men i gransk-
ningen av bolagets interna kontroll överlappar uppdragen delvis varandra. I 
praxisstudien 2011 framhöll flera lekmannarevisorer att det ibland är svårt 
att veta var gränsen går till yrkesrevisorn i frågor om intern kontroll. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är bara delvis klargjort i förarbeten och 
lagstiftning. Inte heller yrkesrevisorns uppdrag är tydligt. I frågor om intern 
kontroll är det därför inte möjligt att dra en helt tydlig gränslinje. 

Enligt lagstiftaren ska yrkesrevisorn granska styrelsens och den verk-
ställande direktörens förvaltning. I praktiken innebär det att yrkesrevisorn 
främst granskar intern kontroll kopplad till rättvisande räkenskaper och fi-
nansiell rapportering. 

Lekmannarevisorerna granskar i praktiken bolagets interna styrning och 
kontroll i alla andra avseenden. Det kan handla dels om att granska arbets-
former, processer och rutiner som ska säkerställa en god intern styrning och 
kontroll i bolaget, dels om att verifiera att den interna kontrollen även fung-
erar i praktiken.
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Lekmannarevisorerna  
samverkar med många
I avsnittet uppmärksammas några samverkansrelationer som är 
särskilt viktiga för lekmannarevisorerna.

Samverkan ock kommunikation
I God revisionssed i kommunal verksamhet betonas att revisorernas/lek-
mannarevisorernas kommunikation och dialog är strategiskt viktig för revi-
sionens förankring och effekt. Detsamma gäller samverkan. Bl.a. framhålls 
följande:

 > Revisorerna bör eftersträva största möjliga öppenhet och tillgänglighet i 
sitt arbete. Att kommunicera och skapa en bra dialog är basen för ett för-
troendeingivande revisionsarbete. 

 > Behov av samverkan mellan revisorer blir särskilt tydligt när verksamhe-
ten drivs i olika drift- och samverkansformer. Ett aktivt samarbete behövs 
mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorer, sakkunniga och 
yrkesrevisorer – i planering, granskning och prövning.

 > Lekmannarevisorerna bör arbeta aktivt för en god samverkan med bola-
gets yrkesrevisor. De bör tillsammans komma överens om hur de ska sam-
arbeta för informationsutbyte och kommunikation med bolagets ledning.

 > Resultatet av lekmannarevisorernas granskning bör kommuniceras munt-
ligt och skriftligt med bolagsledning och ägare. Lekmannarevisorerna har 
rätt att närvara på stämman och skyldighet att göra så när t.ex. allvarlig 
kritik har lämnats. 

KAPITEL7
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kapitel 7. lekmannarevisorerna samverkar med många

 > Kommunens revisorer och lekmannarevisorer behöver kommunicera med 
fullmäktige på flera sätt. Det kan handla om närvaro vid fullmäktiges mö-
ten, regelbunden dialog med fullmäktiges presidium, gruppledare m.fl. om 
hela revisionsuppdraget – dvs. såväl nämnder som företag i kommunen.

 > Formerna för informationsutbyte och samverkan mellan revisorer, lek-
mannarevisorer, yrkesrevisorer och sakkunniga kan behöva beskrivas i 
ett samverkansdokument. Detsamma gäller formerna för kommunikation 
med fullmäktige och fullmäktiges presidium. 

UtmaninG 5              Utveckla dialogen och samverkan!

Lekmannarevisorerna behöver hantera många relationer. Förutom fullmäk-
tige och bolagsledningen (styrelse och VD) gäller det kommunens revisorer, 
andra lekmannarevisorer i kommunen, sakkunniga och yrkesrevisorer. Lek-
mannarevisorerna kan också komma att ha relationer till andra kommuners 
lekmannarevisorer i delägda företag. Här uppmärksammas några samver-
kansrelationer som är särskilt viktiga att utveckla.

lekmannarevisorer och ägaren/fullmäktige
Fullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och därmed den viktigaste mål-
gruppen. Kommunens revisorer och lekmannarevisorerna behöver träffa 
fullmäktiges presidium regelbundet. Praxisstudien och Faktabas revision 
visar att återkommande möten med presidiet är relativt vanligt, men att lek-
mannarevisorernas arbete inte alltid finns med på agendan – vilket borde 
vara en självklarhet. Det är viktigt att även verksamheten i bolagen behandlas 
vid dessa sammankomster. Det kan handla om aktuella frågor, bedömda ris-
ker, planerade och genomförda granskningar, etc.

FaKtaBaS 2012

Faktabas Revision 2012 visar att i 36 % kommunerna och i 56 % 
av landstingen har lekmannarevisorerna sällan eller aldrig av-
stämningsdialog med ägarens företrädare.



Lekmannarevision i praktiken 59

lekmannarevisorer och kommunens revisorer  
– den samordnade revisionen

Ett löpande informationsutbyte är nödvändigt för att fullgöra den samord-
nade revisionen. Lekmannarevisorerna behöver avrapportera vad som är 
aktuellt i bolagen, vilken granskning som pågår och viktiga iakttagelser av 
betydelse för kommunen som helhet. Den samordnade revisionen gör det 
möjligt att granska och bedöma hela den kommunala koncernen, bl.a. ägar-
styrningen och styrelsens uppsikt.

lekmannarevisorer och yrkesrevisorn i bolaget
Eftersom lekmannarevisorernas och yrkesrevisorns uppdrag delvis överlap-
par varandra är det viktigt att hitta ett fungerande samarbete. En bra ordning 
är att lekmannarevisorerna tar initiativ till en överenskommelse som klargör 
vad som ska gälla avseende informationsutbyte, planering, möten med bola-
gets ledning m.m. En gemensam grund till sådana överenskommelser kan tas 
fram inom den samordnade revisionen. Det är även viktigt att tydliggöra upp-
dragens självständighet, men också överlappning, för styrelse och ledning i 
bolaget vilka inte alltid har kunskap om detta.

lekmannarevisorer och sakkunniga
Det är lekmannarevisorerna som styr den sakkunniges insatser utifrån risk-
bedömning, granskningsplan och projektplaner. Det ställer krav på tydliga 
former för kommunikationen med sakkunnig. Tydlighet behövs också vad 
gäller den dokumentation som sakkunnig förväntas biträda med i lekmanna-
revisorernas arbete.

lekmannarevisorer från olika kommuner
I delägda bolag kan lekmannarevisorerna möta lekmannarevisorer från andra 
kommunala delägare. Då behövs enighet om arbetssätt för att tillsammans bli 
så effektiva som möjligt – i planering, granskning, rapportering och kommu-
nikation. En viktig fråga i detta samarbete är hur sakkunniga ska anlitas. 
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Lekmannarevisorernas  
förutsättningar
Avsnittet handlar om viktiga förutsättningar för uppdraget som 
lekmannarevisor. Det handlar främst om formella, organisato-
riska och ekonomiska förutsättningar.

I God revisionssed i kommunal verksamhet finns en utförligare beskrivning av 
detta i avsnittet Revisionens förutsättningar. 
Se även webbsidan www.skl.se/revision. 

regelverk för lekmannarevisionen 
Den kommunala revisionen (inklusive lekmannarevisionen) styrs och regle-
ras i huvudsak på tre olika sätt – i lag, av god revisionssed i kommunal verk-
samhet samt av lokala beslut och föreskrifter. Revisorerna kan också upprät-
ta egna styrdokument.

Viktiga lagar
 > Kommunallagen (KL), främst 9 kap. om revision 
 > Aktiebolagslagen (ABL), främst 10 kap. om lekmannarevisorernas uppdrag 
(Allmän granskning)

 > Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som bl.a. ger regler för sekretess
 > Lagen om offentlig upphandling (LOU) som innehåller upphandlings-
bestämmelser för offentlig verksamhet.

KAPITEL8
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kapitel 8. lekmannarevisorernas förutsättningar

Lekmannarevisorerna granskar verksamheter som i sin tur är reglerade av spe-
ciallagstiftning t.ex. kommunala energibolag, allmännyttiga kommunala bo-
stadsbolag, sjukhusbolag och trafikbolag. Denna speciallagstiftning behandlas 
inte här, men lekmannarevisorerna och deras sakkunniga behöver ha kunskap 
om den lagstiftning som styr och påverkar den verksamhet som granskas.

god revisionssed
Lekmannarevisorernas granskning ska enligt aktiebolagslagen vara så ingå-
ende och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver (ABL 10 
kap. 3 §). Den goda seden uttolkas återkommande i SKL:s skrift God revisions-
sed i kommunal verksamhet.

lokala beslut och föreskrifter
 > Revisionsreglementet är ett lokalt komplement till lagstiftningen. Det är 
fullmäktige som beslutar om reglementet. Reglementet lägger fast de 
lokala grunderna för revisorernas organisation, arbetsformer och samver-
kan. Reglementet kan även omfatta lekmannarevisionen.11 

 > Bolagsordning och ägardirektiv är av kommunen beslutade och bolags-
stämman fastställda föreskrifter för kommunala bolag. Ägardirektiv kan 
även ge särskilda uppdrag till lekmannarevisorerna.

 > Kommunens arvodesbestämmelser kan regelera ersättningsvillkoren för 
kommunens revisorer och lekmannarevisorerna.

revisorernas egna styrdokument och överenskommelser
Kommunens revisorer och lekmannarevisorerna strävar efter ett samordnat 
arbete grundat på gemensamma förhållningssätt. Som stöd för detta kan revi-
sorerna upprätta egna styrdokument och överenskommelser:

 > En revisionsstrategi är oftast långsiktig. I strategin, som lämpligen omfat-
tar både nämnder och företag, kan revisorerna lägga fast övergripande 
ställningstaganden kring uppdrag och mål, samverkan och dialog, etc. 

 > En arbetsordning är en överenskommelse mellan revisorerna om gemen-
samma arbetsformer i det löpande arbetet. Arbetsordningen kan även 
omfatta lekmannarevisorerna.12 

 > I ett eller flera samverkansdokument kan revisorerna beskriva samverkan 
mellan kommunens revisorer, lekmannarevisorer, yrkesrevisorer och 
sakkunniga. Ett sådant dokument kan t.ex. lägga fast former för informa-
tionsutbyte, gemensam planering och granskning, möten, avstämningar 
och förankring.

Not 11.   På www.skl.se/revision finns ett stödmaterial för revisionsreglemente..
Not 12.  På www.skl.se/revision finns ett stödmaterial om revisorernas arbetsordning.
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Val av lekmannarevisorer
I helägda kommunala aktiebolag (direkt eller indirekt) ska fullmäktige utse 
minst en lekmannarevisor. Lekmannarevisorer ska väljas ur gruppen av 
kommunens revisorer, s.k. personsamband (KL 3 kap. 17 §). Om uppdraget 
som lekmannarevisor är omfattande kan det vara rimligt att välja fler än en 
lekmannarevisor till ett bolag och även suppleanter.  

I delägda kommunala aktiebolag är det inte ett obligatoriskt krav att full-
mäktige ska utse lekmannarevisor, men enligt kommunallagen (KL 3 kap 18 
§) ska kommunen eftersträva samma förhållanden som gäller för helägda 
bolag. För delägda bolag upprättas vanligen aktieägaravtal (konsortialavtal) 
som reglerar om lekmannarevisorer ska utses och vilka delägare som utser 
dessa m.m.

Olika modeller, för hur lekmannarevisorer väljs, förekommer:

 > En modell är att samtliga revisorer i kommunen utses till lekmannarevi-
sorer i alla bolag, på samma sätt som samtliga revisorer i kommunen oftast 
utses för granskning av styrelsen och alla nämnderna. I en sådan kollektiv 
modell förekommer att gruppen inom sig gör en informell uppdelning för 
bevakning och granskning av de olika bolagen. Det är då viktigt att känna 
till att alla lekmannarevisorer ändå har fullt individuellt ansvar för varje 
bolagsuppdrag.

 > En annan modell är att revisorerna i kommunen av fullmäktige får upp-
draget att själva inom sig föreslå vem/vilka som ska väljas till lekmannare-
visorer i bolagen. Fullmäktige bekräftar därefter valen formellt. 

FaKtaBaS 2012

Faktabas Revision 2012 visar att i 46 % av kommunerna och i 47 % 
av landstingen är uppdragen som lekmannarevisorer fördelade på 
ett mindre antal av de förtroendevalda revisorerna i kommunen.

Aktiebolagslagen innehåller inte några regler om lekmannarevisorernas 
mandatperiod. I kommunala bolag väljs lekmannarevisorerna för samma 
mandatperiod som bolagsstyrelsen och tillträder vid bolagets årsstämma, 
inte vid årsskiftet som kommunens revisorer.

Inför nomineringar och val är det är viktigt att partierna har kunskap om 
aktuella uppdrag, om vem/vilka som kan väljas till lekmannarevisorer samt 
om valbarhetshinder och jävsförhållanden. 
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kapitel 8. lekmannarevisorernas förutsättningar

För valbarhet gäller aktiebolagslagens grundläggande regler, dvs. att per-
sonen ska vara minst 18 år, inte i konkurs, inte ha näringsförbud och inte vara 
omyndigförklarad. För att kunna väljas till lekmannarevisor preciserar lagen 
ytterligare ett antal krav (ABL 10 kap. 10 §). Av bestämmelsen framgår bl.a. 
att man inte får ha ägarintressen i bolaget, eller vara anställd, eller ha annan 
beroendeställning till bolaget. Man får inte heller ha befattning med bolagets 
bokföring eller medelsförvaltning och inte heller vara närstående till någon 
som har det.

Budget och finansiering för lekmannarevisionen
I praxisstudien framhöll många att det behövs ett tydligt beslut i kommunen 
om hur lekmannarevisionen ska finansieras. Det kan t.ex. ske i ägardirektiven 
för bolagen och i kommunens revisionsreglemente. 

Det är viktigt att lekmannarevisorerna har en budget för uppdraget att 
granska kommunens bolag. Lekmannarevisorernas anslagsframställning ut-
går från uppdragets innehåll och omfattning, tidigare och pågående gransk-
ningar, bedömda risker, planerad granskning, etc. Det är viktigt är att hitta ett 
rimligt utgångsläge för budgeten, grundat på en dokumenterad riskbedöm-
ning och granskningsplan.

Eftersom lekmannarevisorn är ett bolagsorgan är det vanligen respektive 
bolag som bär kostnaderna för lekmannarevisorerna (arvoden och ersätt-
ningar, sakkunnigstöd samt utbildning, resor och andra omkostnader). Lek-
mannarevisorerna gör för det mesta sin anslagsframställning direkt till res-
pektive bolag. 

Alternativt gör lekmannarevisorerna sin framställning till fullmäktige, 
som lägger fast en anslagsnivå. Kommunen kan sedan fördela den faktiska 
kostnaden för lekmannarevisionen på respektive bolag eller på annat sätt 
säkra att bolagen står för kostnaderna. Detta kan ske med ägardirektiv som 
även är beslutade av bolagsstämman. 

Kommunen kan också välja att fullt ut finansiera lekmannarevisionen ge-
nom beslut i fullmäktige. Det kan t.ex. ske genom att kommunens revisorer 
tilldelas ett större anslag och självständigt fördelar detta till granskningar av 
styrelse, nämnder och företag.

Om formerna för budget och finansiering inte är utklarade, bör lekmanna-
revisorerna uppmärksamma fullmäktige på detta för deras vidare åtgärder. 
Det gäller även om resurserna inte är tillräckliga för att genomföra uppdra-
get, så att lekmannarevisorerna inte kan lämna en väl underbyggd bedöm-
ning i granskningsrapporten. Ytterst kan lekmannarevisorerna överväga att 
frånträda uppdraget, om revisorn bedömer att det saknas förutsättningar att 
fullgöra uppdraget enligt lag, god revisionssed och reglemente. 
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lekmannarevisorernas arvode
Lekmannarevisorerna utför sitt uppdrag med många olika metoder – kon-
takter, frågor, dokumentstudier, intervjuer och möten – dvs. inte bara genom 
sammanträden. En ersättningsmodell som endast bygger på sammanträde-
sarvode är därför oftast inte lämplig. Det är rimligt att lekmannarevisorerna, 
utöver sammanträdesarvode, har ett grundarvode per månad eller år beräk-
nat utifrån uppdragets karaktär och omfattning. 

lekmannarevisorerna anlitar sakkunnigstöd
Enligt kommunallagen har lekmannarevisorerna rätt att anlita sakkunnig 
för sin granskning, i den omfattning som behövs (KL 9 kap. 8 §). Denna be-
stämmelse finns inte i aktiebolagslagen. Det kan därför vara lämpligt att den 
tydliggörs genom ett ägardirektiv för att förebygga eventuella oklarheter i 
bolagen.

Lekmannarevisorerna väljer själva om de sakkunniga ska anlitas genom 
anställning och/eller som externt anlitade uppdragstagare efter upphand-
ling. Om sakkunnig upphandlas, kan det ske i en separat upphandling eller 
som en del i den upphandling av sakkunnigt stöd som kommunens revisorer 
gör. Revisorerna kommer överens om hur upphandling/anställning ska ske i 
praktiken. 

Det viktigt att understryka att yrkesrevisorn och lekmannarevisorn är två 
skilda bolagsorgan med olika men kompletterande uppdrag där bådas obero-
ende måste värnas. Bolagets yrkesrevisor är därför inte lämplig som sakkun-
nig till lekmannarevisorerna. Sakkunnig till lekmannarevisorerna kan dock 
vara verksam i samma revisionsföretag som bolagets yrkesrevisor.

rätt till upplysningar och upplysningsplikt
Lekmannarevisorerna har på samma sätt som yrkesrevisorn rätt till alla de 
upplysningar om bolaget som hon/han begär. Styrelsen och VD är också skyl-
diga att ge den hjälp som behövs i granskningsarbetet. Det är därför rimligt 
att bolaget löpande tillmötesgår lekmannarevisorerna med den information 
som hon/han önskar och behöver. Konkret innebär det bl.a. att lekmannare-
visorerna ska finnas på bolagets distributionslistor för handlingar och annan 
information, och dessutom ha ett ”fritt tillträde” till bolaget. 

Lekmannarevisorerna är skyldiga att lämna yrkesrevisorn och annan lek-
mannarevisor i bolaget de upplysningar som dessa begär. Lekmannareviso-
rerna är också skyldiga att till bolagsstämman lämna de upplysningar som 
stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig skada för bolaget (ABL 
10 kap. 17 §). 

Kommunens revisorer kan också, av såväl lekmannarevisorerna som yr-
kesrevisorn, begära upplysningar om bolagets angelägenheter. Detta gäller i 
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företag som omfattas av offentlighetsprincipen. På detta sätt kan ett fritt in-
formationsflöde finnas dem mellan. Om upplysningar som lämnas till kom-
munens revisorer är sekretessbelagda överförs sekretessen till kommunens 
revisorer (OSL 11 kap. 1 §). 

tystnadsplikt och skadeståndsansvar
Den insyn i bolagets förhållanden som lekmannarevisorerna har rätt att få – 
och skyldighet att skaffa sig – avser även sådana förhållanden som företaget 
kan ha skäl att hemlighålla. Lekmannarevisorerna har liksom övriga bolag-
sorgan både en civilrättslig (ABL 10 kap. 16 §) och en offentligrättslig (OSL 2 
kap. 1 §) tystnadsplikt. Det innebär att lekmannarevisorerna inte får lämna 
upplysningar om bolagets angelägenheter till vare sig enskild aktieägare eller 
utomstående, om det kan skada bolaget ekonomiskt.

Den aktiebolagsrättsliga tystnadsplikten är kopplad till skadeståndsan-
svar. Lekmannarevisorerna har samma skadeståndsansvar som yrkesrevisor, 
styrelse och VD om hon/han, eller sakkunnig, uppsåtligen eller av oaktsam-
het vållar bolaget skada. Det kan motivera att lekmannarevisorerna skyddas 
av en ansvarsförsäkring som tecknas av bolaget eller ägaren. En sådan försäk-
ring kan lämpligen samordnas med eventuella försäkringar för styrelse och 
VD, alternativt för förtroendevalda i kommunen. 

FaKtaBaS 2012

Av Faktabas Revision 2012 framgår att 46 % av kommunerna  
och 33 % av landstingen har tecknat försäkringar för lekmanna- 
revisorerna.

Risken för att ett skadeståndsansvar kan komma att utkrävas av en lekman-
narevisor bör varken överdrivas eller underskattas. Det finns i dagsläget inte 
något exempel på att en förtroendevald i ett kommunalt bolag behövt betala 
skadestånd. Det är självklart ändå viktigt att förebygga en sådan situation 
genom att arbeta enligt god revisionssed med en dokumenterad riskbedöm-
ning, granskning och bedömning.

kapitel 8. lekmannarevisorernas förutsättningar
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UtmaninG 6              Ställ krav på rimliga förutsättningar!

För att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt måste det finnas rimliga 
arbetsvillkor. Lekmannarevisorerna behöver själva vara aktiva gentemot 
både ägaren/fullmäktige och bolagsledningen för att åstadkomma detta. 

Lekmannarevisorerna kan behöva ta fram jämförelser eller andra under-
lag för att tydliggöra uppdraget och den arbetsinsats som är nödvändig – och 
inte minst våga ställa krav på rimliga förutsättningar.

Upphandla yrkesrevisorerna till kommunens bolag
Upphandling av yrkesrevisor i kommunala bolag ska ske enligt LOU. Det kan 
vara en fördel om kommunens revisorer ansvarar för denna upphandling. 
Det innebär att revisorerna planerar och genomför upphandlingen fram till 
ett förslag, som lämnas till stämman för slutligt beslut. 

När kommunens revisorer ansvarar för upphandlingen av yrkesrevisorer 
kan samordning ske med upphandlingen av sakkunniga såväl till kommunens 
revisorer som till lekmannarevisorerna. 

Ett uppdrag till revisorerna i kommunen att genomföra upphandlingen av 
yrkesrevisorer i bolagen regleras lämpligen i både revisionsreglemente och 
ägardirektiv, så att alla parter har tydliga förutsättningar. 

FaKtaBaS 2012

Faktabas Revision 2012 visar att de förtroendevalda revisorerna i 
44 % av kommunerna och i 47 % av landstingen har uppdraget att 
upphandla yrkesrevisorer till kommunens företag.
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Demokratisk granskning av kommunala bolag
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demo
kratisk utgångspunkt granska om verksamheten lever upp till ägarens/fullmäk
tiges mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en tillräcklig 
intern kontroll i bolaget. I sin egenskap av bolagsorgan ska lekmannarevisorn 
också arbeta för bolagets bästa.

Avsikten med denna skrift är att ge konkret stöd och vägledning till lekmannare
visorernas uppdrag i praktiken, men också utmana till nya insatser för att utveckla 
lekmannarevisonen till den funktion som den är tänkt att vara – en demokratisk 
insyn och kontroll i de kommunala bolagen, till nytta för ägaren och ytterst med
borgarna. 

Skriften vänder sig till lekmannarevisorer, men även andra målgrupper kan ha 
nytta av skriften – ägaren/fullmäktige, kommunens ledning, bolagets ledning, 
yrkesrevisorn samt sakkunniga till lekmannarevisorerna. 
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