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§ 2 
Revisionens äskande av budgetanslag 2021 (KS 2020.249) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 300 000 kronor 
för revision av kommunens verksamhet år 2021. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har tagit fram ett budgetäskande för revision av kommunens verksamhet år 2021. 
Revisionen äskar ett budgetanslag på 1 460 000 kronor. Äskandet är samma nivå som för deras 
äskande för revisionsåret 2020. (Se bilaga – Revisorernas förslag till budget år 2021).  
 
Revisionens budgetäskande på 1 460 000 kronor inryms inte i den föreslagna kommunplanen för år 
2021. Det budgetanslag för revisionen som inryms i den föreslagna kommunplanen för år 2021 är på  
1 300 000 kronor. 
 
 
Yrkanden 
Kenneth Bylund (S) yrkar att kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla revisionens äskande på 1 460 000 kronor.  

 

Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar, med bifall från Michel Louis (KD), att kommunfullmäktiges 
presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 300 000 kronor för revision av 
kommunens verksamhet år 2021. 

 

Beslutsgång 
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Kenneth Bylunds (S) yrkande ställs mot hans eget yrkande. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktiges presidium. 

 

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Kenneth Bylunds (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande, Ray Idermark (M), finner att kommunfullmäktiges presidium beslutar enligt hans eget 
yrkande. 

 
Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Revisionens äskande av budgetanslag 2021. 
2. Revisorernas förslag till budgetår 2021. 

 

Expedieras till  
Akten  
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Tjänsteskrivelse

Revisionens äskande av budgetanslag 
2021

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 300 000 kronor för revision av kommunens 
verksamhet år 2021.

Ärendet i korthet
Revisionen har tagit fram ett budgetäskande för revision av kommunens verksamhet 
år 2021. Revisionen äskar ett budgetanslag på 1 460 000 kronor. Äskandet är samma 
nivå som för deras äskande för revisionsåret 2020. (Se bilaga – Revisorernas förslag 
till budget år 2021).

Revisionens budgetäskande på 1 460 000 kronor inryms inte i den föreslagna 
kommunplanen för år 2021. Det budgetanslag för revisionen som inryms i den 
föreslagna kommunplanen för år 2021 är på 1 300 000 kronor.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Revisionens äskande av budgetanslag 2021.
2. Revisorernas förslag till budgetår 2021.

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten 
Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer
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