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  Sid 1 
 
 

 

1. Syfte 
Kommunens ekonomiska förvaltning regleras i 11 kap. Kommunallag (2017:725) (KL). 
Bestämmelser om den ekonomiska redovisningen regleras i Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). Utöver lag styrs kommunens redovisning av praxis och 
uttalanden från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) i egenskap av normgivande organ.  
 
Detta reglemente reglerar kommunens tillämpning på områden som inte hanteras av 
ovanstående lagar och regler samt reglerar den interna redovisningen. Reglementet gäller för 
samtliga nämnder. 

2. Ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
även för att styrande dokument inom området är aktuella och förväntas ta initiativ till 
förändringar i dessa.  
 
Kommunchefen ansvarar, i enlighet med gällande styrande dokument, för utformning och 
innehåll i anvisningar och instruktioner, så som dokument med bäring på ekonomisk 
förvaltning. 
 
Nämnder ansvara för att gällande regelverk med bland annat reglemente och anvisningar 
tillämpas inom respektive nämnds verksamhetsområde. 

3. Internredovisning 
För att möjliggöra god uppföljning och styrning av verksamheten är den interna redovisningen 
av stor betydelse. Koddelen motpart används inom ”interna intervallet” för att kontera 
kommun-interna transaktioner. Motpart ska bokföras på samtliga interna mellanhavanden för 
att säkerställa korrekt internredovisning.  
 
Nedan listas hantering av ett antal internredovisningsprinciper: 
 

Internränta Kommunen använder den av SKL rekommenderade 
internräntan för varje år. Räntan ska spegla 
kommunsektorns faktiska upplåningskostnad. 
Fastställs internt av Kommunfullmäktige årvis för 
kommande år i Verksamhetsplanen (VEP) 

 
Personalomkostnadspålägg PO-pålägg i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension 

och löneskatt fastställs internt av Kommunfullmäktige 
årvis för kommande år i Verksamhetsplanen (VEP) 

 
Interndebitering Köp och försäljning mellan kommunens verksamheter 

ska som huvudregel ske utifrån självkostnadsprincip. 
 



 
  Sid 2 
 
 

 

Fördelning gemensamma kostnader Gemensamma kostnader av väsentlig betydelse bör 
fördelas enligt lämplig fördelningsnyckel 

4. Rapportering 
Kommunfullmäktige behandlar årligen två koncernövergripande ekonomiska rapporter, 
delårsrapport per augusti samt årsredovisning. Rapporterna ska följa gällande lagstiftning. 
Delårsrapporten upprättas utan noter utöver det gällande normerande rekommendationer 
föreskriver och ska behandlas på kommunfullmäktige under oktober. Årsredovisningen ska 
överlämnas till fullmäktige och revisorerna under mars året efter avsett år. 

4.1 Drift- och investeringsredovisning 

Drift- och investeringsredovisning sammanställs per nämnd. Drift- och 
investeringsredovisningen innehåller, till skillnad från resultaträkningen, även interna poster. 

4.2 Analystexter 

Verksamhetsredovisningen bör inriktas på analys av avvikelser och särskilt viktiga händelser 
kopplat till av kommunfullmäktige beslutade mål. 

5. Sammanställda räkenskaper  
De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen inkluderar förutom kommunen även 
den kommunala bolagskoncernen. Kommunens bolag ska följa gällande lagstiftning och 
rekommendationer. Där så är möjligt ska bolaget anpassa sin redovisning för att uppnå ökad 
överensstämmelse med kommunen och att underlätta de sammanställda räkenskaperna. I 
kommunens redovisning ska koncerninterna transaktioner bokföras med korrekt motpartskod 
för att underlätta de sammanställda räkenskaperna. 
 
 
Antagen av KF 1998-11-16 § 147 
Reviderad av KF 2019-09-23 § 205 
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