
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Exploateringsredovisning 
för sakkunniga revisorer 
Stockholm 16 januari 2020 

Markexploatering är en ekonomiskt omfattande verksamhet i många kommuner. Korrekta 

beslutsunderlag och rapportering om exploatering förutsätter kunskaper om 

redovisningsreglerna som utgör förutsättningar för kalkylering och budget. Under 2019 

har redovisningen av intäkter fått stor uppmärksamhet men uppdelningen mellan drift 

och investering samt hantering av kommun- och koncerninterna poster är också områden 

som behöver uppmärksammas. 

Under 2019 har Kommunalekonomernas förening utbildat drygt 300 personer verksamma 

inom ekonom och exploatering. Det som är uppenbart är att det finns stora brister på 

många håll i redovisningen både principiellt och beloppsmässigt. Den budgetstyrda 

redovisningen från 1956 års kapitalredovisningskommitté finns på vissa håll fortfarande 

kvar.  

Målsättningen med temadagen är att förmedla innebörden av god redovisningssed i 

exploateringsverksamheten, uppmärksamma deltagarna på var väsentliga avvikelser kan 

finnas och förhoppningsvis gemensamt ta fram ett granskningsprogram för 

exploateringsredovisningen. Avsikten är också att lämna utrymme för diskussion om 

bedömningsgrunder. 

 

Temadagen behandlar bl.a. 

» Vad är ett markanvisnings- och exploateringsavtal samt gatuersättning. Hur påverkar 

de olika finansieringsformerna sättet att redovisa? 

» Vad är god redovisningssed i exploateringsverksamheten. Vad är nya regler och vad 

gäller sedan tidigare? 

» Vilka förändringar ska påverka ingångsbalansräkning 2019 och hur. Hur långt tillbaka 

ska det justeras/rättas? 

» Var är det vanligt att det finns fel i redovisningen? 

» Vilka insatser och bedömningar är lämpliga att göra från revisionen. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 
 

 

Föreläsare 
 

Ola Eriksson kanslichef, Kommunalekonomernas förening. Ola har deltagit som expert i 

arbetet med framtagande av den nya lagen om lag om Kommunal bokföring och redovisning. 

Ola har bl.a. varit huvudförfattare till RKRs idéskrifter om redovisning av markexploatering 

och genomfört ett stort antal utbildningar om exploateringsredovisning. 

 
Per-Åke Brunström, Certifierad revisor, EY. Per-Åke har deltagit som expert i arbetet 
med framtagande av den nya lagen om lag om Kommunal bokföring och redovisning. Per-
Åke är ordförande i Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed. Per-Åke 
är också ledamot i Rådet för kommunal redovisnings expertgrupp. 

Målgrupp 
Målgruppen är du som i egenskap av sakkunnig revisor reviderar räkenskaper eller 

exploateringsprocesser i kommuner eller regioner.  

Detaljprogram 

Torsdag 16:e januari 2020  

09.00 Kaffe  

09.30 Inledning Ola Eriksson, KEF 

09.40 Detaljplan, gatukostnadsersättning, 

exploateringsersättningar och 

exploateringsavtal utifrån PBL 

Göran Andersson 

10.00 God redovisningssed i 
exploateringsprocessen. 

Ola Eriksson, KEF 

12.00 Lunch  

13.00 Iakttagelser i praxis. Revisionsbedömningar 

av exploateringsprocess och redovisning 

Ola Eriksson, KEF 

Per-Åke Brunström, EY 

14.00 Kaffe  

15.30 Avslutning Ola Eriksson, KEF 

http://www.kef.se/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs i Stockholm på Saturnus konferens, Hornsgatan 15.  

Vi startar torsdagen 16 januari 2020 kl. 09.30 och håller på till kl. 

15.30. Kaffe från kl 9.00. 

 

Kostnad Kursavgiften är 4 500:- Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla 

kostnader faktureras. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 16/12 2019. Antalet platser 

är begränsat. Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din 

plats till en kollega i stället! Vi förbehåller oss rätten att ställa in 

kursen vid för få anmälda deltagare.  

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se 

Ola Eriksson, 026-12 82 82, ola.eriksson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

Eva Virtanen , 072-060 50 22  

Medlem@kef.se 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail. 
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