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3.9 Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med 
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en 
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. 

Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av 
rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns 
dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning. 

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Mid Sweden 365 AB. 

Bedömning 

Från 2019-01-01 ersätter lag om kommunal bokföring och redovisning6 (LKBR) 
nuvarande lagstiftning vilket bland annat innebär en utvidgning av vilka juridiska 
personer som ska ingå i koncernredovisningen. Ändringen innebär bland annat att 
även juridiska personer där kommunen inte har ett betydande inflytande ska anses 
vara ett koncernföretag om den juridiska personen har särskild betydelse för 
kommunens verksamhet eller ekonomi. 

Kommunen behöver utifrån den nya rekommendationen göra en bedömning om. 
Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund har sådan betydelse. 

Den nya lagen innebär också mer krav på upplysningar om koncernen. 
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