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Godkände revisorn A-son har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida 
han kan inneha uppdrag som styrelseledamot och kassör i en ekonomisk förening som bedriver 
förskoleverksamhet (nedan kallad föreningen). 

Av handlingarna i ärendet framgår följande.  
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva 

föräldrakooperativ förskoleverksamhet. Med detta förstås en verksamhet utan enskilt 
vinstintresse som tillgodoser medlemmarnas behov av barnomsorg under former som uppfyller 
kommunens och Socialstyrelsens krav samt uppfyller målen som finns i socialtjänstlagen 
(2001:453).  

Omsättningen uppgick till ca 1,7 mnkr för räkenskapsåret 2007 och ca 1,8 mnkr för 
räkenskapsåret 2008. Föreningen har fyra - fem heltidstjänster för arbete i förskoleverksamheten. 
Allt arbete i styrelsen sker ideellt. Föreningens firma tecknas, utöver av styrelsen, av A-son i 
förening med en annan angiven styrelseledamot. A-son har anfört att han aldrig har varit vald 
revisor i föreningen och att han inte har någon revisionsklient som bedriver med föreningen 
likartad verksamhet. Ingen av hans revisionsklienter har affärsmässiga relationer eller avtal med 
föreningen och inte heller någon annan koppling till föreningen eller dess ledning. Det finns inte 
heller någon företrädare för någon av hans revisionsklienter representerad bland de nuvarande 
styrelseledamöterna i föreningen.  
 
RN meddelar följande besked.  
 
Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än 
revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av 
sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet, eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av 
behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på 
ansökan av en revisor ska meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig 
med bestämmelsen i första stycket. 

Av de uppgifter som A-son har lämnat till RN framgår att föreningens verksamhet är av 
begränsad omfattning samt att verksamheten inte har några beröringspunkter med hans 
revisionsverksamhet. RN finner att föreningens verksamhet är av sådan art och har sådan 
omfattning att uppdraget som styrelseledamot och kassör i föreningen är förenligt med 
bestämmelsen i 25 § första stycket revisorslagen. A-son kan således inneha uppdragen i fråga.  

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar 
som påverkar de frågor som beskedet avser. RN vill vidare erinra om A-sons skyldighet enligt 
21 § revisorslagen att löpande pröva om de aktuella uppdragen kan rubba förtroendet för hans 
opartiskhet eller självständighet som revisor för uppdrag i hans revisionsverksamhet.  
 
Ärendet har avgjorts av Revisorsnämndens chef, direktören Peter Strömberg i närvaro av 
chefsjuristen Adam Diamant, revisionsdirektören Kerstin Stenberg samt avdelningsdirektören 
Marie Renström som har föredragit ärendet.  
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