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Ekonomiavdelning 

Thomas Israelsson 

 

Landstingsstyrelsen 

Redovisning enligt lagen (2005:590) om 
insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 

Bakgrund 
Syftet med lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser är att 

implementera EG-kommissionens direktiv 80/723/EEG i svensk lag, det så 

kallade transparensdirektivet. Reglerna avser att underlätta kommissionens insyn i 

finansiella förbindelser mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa 

företags ekonomiska verksamhet. Intentionen är att motverka konkurrensproblem.  

 

Lagen omfattar offentliga företag där staten, kommun eller landsting har ett direkt 

eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller 

genom de regler som gäller för företaget. Även ekonomisk eller kommersiell 

verksamhet som kommuner och landsting bedriver i förvaltningsform kan falla in 

under begreppet företagsverksamhet. Däremot omfattar lagen inte 

myndighetsverksamhet, som myndighetsutövning och myndighetens 

förvaltningsuppgifter som tjänster av allmänt intresse.  

 

Beroende på hur ”företagets” verksamhet och ägarförhållanden ser ut kan det 

omfattas av lagens krav på öppen redovisning respektive separat redovisning. 

 

Redovisningsskyldigheten gäller inte för: 

 

- ”företag” som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd omfattning kan 

påverka handeln med andra EES-länder. 

 

- ”företag” som för den ekonomiska och kommersiella verksamheten för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren har en nettoomsättning som understigit 40 

miljoner euro. 
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- ”företag” som fått det offentliga stödet för en skälig tidsperiod genom ett öppet, 

genomklickbart och icke-diskriminerande förfarande, till exempel genom 

upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).  

 

Ställningstagande 
Landstinget i Jönköpings län följer den tolkning av lag om insyn i vissa finansiella 

förbindelser m.m. som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort. En 

utförlig presentation av hur SKL tolkar lagen finns i SKL:s Ekonominytt 1/06.  

Det innebär att separat redovisning ska göras av all kommersiell verksamhet som 

uppfyller direktivets kriterier. Här framgår att det för landsting främst är 

områdena tandvård och kollektivtrafik som kan vara berörda.  

 

Enligt SKL:s mening är utbildning, social verksamhet, räddningstjänst och 

barntandvård myndighetsverksamhet, tjänster av allmänt intresse, som inte kräver 

redovisning enligt denna lag.  Avseende den öppna redovisningen är SKL:s 

tolkning att kommuner och landsting och deras företag bör kunna hämta de 

uppgifter som ska redovisas ur den befintliga redovisningen. 

 

Landstingets ställningstagande avseende 2012 års transparensredovisning är en 

följd av att länstrafikens verksamhet nu bedrivs i förvaltningsform.  

 

All kollektivtrafik är upphandlad i enlighet med LOU, varför ingen uppgiftsplikt 

föreligger enligt insynslagen. 

 

Vårdval är infört enligt LOV, vilket är jämförbart med upphandling och omfattas 

därmed inte av uppgiftsplikten enligt insynslagen. Verksamheterna bedrivs av 

såväl privata aktörer som enheter inom Landstinget. 

 

Vuxentandvårdens omsättning kvalificerar inte Landstinget för upprättande av 

transparensredovisning enligt insynslagen. Landstinget följer i övrigt den modell 

för redovisning av tandvårdsverksamhet som landstingen gemensamt tagit fram, 

vilken infördes samtidigt av samtliga landsting från och med 2012. 
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Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. inte 

upprätta en särskild redovisning.  

 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 77-97 

Tid: 2013-05-28, kl 09:00-14:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 93 

Dnr 

LJ2013 

/753 

Redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa 

finansiella förbindelser m m 
Föreligger förslag till Landstingets ställningstagande 

avseende redovisning om insyn i vissa finansiella 

förbindelser med mera.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 

förbindelser med mera inte upprätta en särskild redovisning.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


