
     

 
 
Bokföringsnämndens kommunsektion   UTLÅTANDE 117 
 
 

2.5.2018 
 

 
BOKFÖRING AV RESULTATBASERAD POTT OCH SEMESTERPENNING I BOKSLUTEN FÖR 2018 
OCH 2019 
 
1 Grunden för utlåtandet 
 

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer 
undertecknade i februari 2018 ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal 
om betalning av en lokal, resultatbaserad engångspott. Tidigare, i 
september 2016, undertecknade KT Kommunarbetsgivarna och 
kommunsektorns huvudavtalsorganisationer kommunala avtal som 
verkställer det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens organisationer 
förhandlat fram.  
 
Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat att på eget initiativ ge ett 
utlåtande om bokföringen av den resultatbaserade pott som betalas på 
grundval av avtalet och att komplettera utlåtande 114 om bokföring av 
semesterpenning i bokslutet för 2016 som sektionen gav den 27 september 
2016. 
 

2 Motivering till utlåtandet 
 

Enligt det avtal som undertecknades i februari 2018 ska det till 
tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställningsförhållande hos 
kommunen eller samkommunen har börjat senast måndagen den 3 
september 2018 och fortgått utan avbrott till åtminstone söndagen den 18 
november 2018 betalas en särskild engångspott i samband med 
lönebetalningen i januari 2019. Engångspotten betalas till varje 
tjänsteinnehavare eller arbetstagare som uppfyller de i avtalet angivna 
kriterierna för utbetalningen av engångspotten.   
 
I konkurrenskraftsavtalet från 2016 avtalades det att semesterpenningarna 
skärs ner med 30 procent från den nuvarande nivån under perioden 
1.2.2017–30.9.2019. Nedskärningen gäller semesterpenningar för 
semestrar som intjänats under de semesterkvalifikationsår som löper ut 
under 2017–2019. 
 

3 Utlåtande 
 

Löntagarens rätt till den resultatbaserade potten uppkommer baserat på ett 
anställningsförhållande som varit i kraft under den i avtalet nämnda 
tidsperioden 2018. Eftersom arbetsgivarens skyldighet att betala den 
resultatbaserade potten uppkommer redan under 2018, bokförs potten i sin 
helhet i bokslutet för 2018 som kostnad och resultatreglering. 
 
Den semesterpenning som intjänas under januari–mars under det 
semesterkvalifikationsår som löper ut under 2019 betalas till nedsatt 
belopp. Nedskärningen av semesterpenningen inverkar därmed på 
kostnaderna under 2019 i fråga om tre månaders semesterpenning. 
Semesterpenningen bokförs i bokslutet för 2019 enligt normal nivå. 


