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Referensnummer för signaturer: 

§ 2 
Revisionens äskande av budgetanslag 2022 (KS 2021.120) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 400 000 kronor 
för revision av kommunens verksamhet år 2022. 
 
Reservationer 
Kenneth Bylund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen har tagit fram ett budgetäskande för revision av kommunens verksamhet år 2022. 
Revisionen äskar ett budgetanslag på 1 460 000 kronor. Äskandet är på samma nivå som för deras 
äskande för revisionsåret 2021. (Se bilaga – Förslag till budget för år 2022).  
 
Revisionens budgetäskande på 1 460 000 kronor inryms inte i kommunplanen 2022 - 2024. Det 
budgetanslag för revisionen som inryms i kommunplanen 2022 - 2024 är på 1 400 000 kronor. 
 
 
Yrkanden 
Kenneth Bylund (S) yrkar att kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla revisionens äskande på 1 460 000 kronor för revision av kommunens verksamhet år 
2022. 

 

Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar, med bifall från Michel Louis (KD), att kommunfullmäktiges 
presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 400 000 kronor för revision av 
kommunens verksamhet år 2022. 

 

Beslutsgång 

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

 

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

Revisionens äskande av budgetanslag 
2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 400 000 kronor för revision av kommunens 
verksamhet år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har tagit fram ett budgetäskande för revision av kommunens verksamhet 
år 2022. Revisionen äskar ett budgetanslag på 1 460 000 kronor. Äskandet är på 
samma nivå som för deras äskande för revisionsåret 2021. (Se bilaga – Förslag till 
budget för år 2022).

Revisionens budgetäskande på 1 460 000 kronor inryms inte i kommunplanen 2022 - 
2024. Det budgetanslag för revisionen som inryms i kommunplanen 2022 - 2024 är 
på 1 400 000 kronor.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Jesper Westberg
Kanslichef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten

Revisorerna
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KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM  
 

Förslag till budget för år 2022 

Revisorerna överlämnar härmed förslag till budget för år 2022. 
 

Mål för revisorernas verksamhet 
Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som föl-
jer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall därvid pröva 

 om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, 

 om räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt  
 om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. 

 
Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och 
verksamhetsrevision. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och 
omprövningar av verksamheter, system och rutiner. 

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. 

Verksamhetsbeskrivning 
Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i 
överensstämmelse med bestämmelser och rekommendationer i kommunalla-
gen, revisionsreglementet och ”God revisionssed i kommunal verksamhet.”  

Till vår hjälp anlitar vi ett sakkunnigt biträde som upphandlas på sedvanligt 
sätt. För närvarande är det PwC, Public Sector som medverkar i revisionsar-
betet enligt särskilt avtal. Nytt avtal har tecknats för perioden 2020-2022, 
med möjlighet till ett års förlängning.  

För mandatperioden, åren 2018-2022 har kommunfullmäktige för granskning 
av kommunens verksamhet utsett sex revisorer.  

Budgetäskande – bakgrund och motivering 
Vi gör årligen en gedigen planering ur ett väsentlighets- och riskperspektiv in-
nan revisionsplanen för året fastställs.  

För att uppnå ett gott resultat av revisionen lägger vi förtroendevalda reviso-
rer och de sakkunniga stor vikt vid dialog med kommunfullmäktige och 
nämnderna. Detta sker genom återkommande möten med kommunfullmäkti-
ges presidium och nämndernas arbetsutskott. 
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Revisionen har för avsikt att även kommande år att ha regelbundna kontakter 
med nämnderna och dessas förvaltningar oavsett om nämnden inte kommer 
att bli föremål för någon fördjupad granskningsinsats. En löpande kontakt är 
en obligatorisk del i vår grundläggande granskning och faktiskt något av en 
revision i sig. 

Utgångspunkten i vårt budgetäskande är samma nivå som för vårt äskande re-
visionsår 2020 och 2021. Budgetäskandet 2020 innebar en ökning med 200 
tkr jämfört med 2019. Motivet till utökningen var dels att granskningsverk-
samheten hade blivit dyrare dels ett behov av att genomföra en något större 
andel grundläggande granskning i enlighet med god revisionssed, men även i 
viss utsträckning en förhoppning om att kunna genomföra något ytterligare 
fördjupat projekt, som hittills inte inrymts i vår budget. Den budget som re-
visionen erhöll 2020 var en utökning med 40 tkr, vilket gav en total budget på 
1 300 tkr istället för 1 460 tkr som äskades. För 2021 avslogs vårt budgetäs-
kande helt.  

Att döma av nämndernas yttranden över revisionens granskningar bidrar 
dessa påtagligt till att svagheter och felaktigheter synliggörs. Våra åtgärdsre-
kommendationer förefaller nämnderna uppleva som relevanta och leder där-
med till konkreta förbättringar. Vi tror att vi med ett ökat antal gransknings-
insatser kan verksamt bidra till att den kommunala verksamheten förbättras.   

Behovet av våra granskningsinsatser har således inte minskat varför vårt bud-
getäskande för 2022 ligger kvar på samma nivå som inför 2021 dvs 1 460 tkr. 
Vi vill särskilt uppmärksamma presidiet på att vårt avtal med sakkunniga blev 
ca 150 tkr  dyrare i den senaste upphandlingenför åren 2020-2022. De facto 
innebär vårt budgetäskande för 2022 således en återgång till 2019 års budget, 
med ett påslag med 50 000 till köp av konsulttjänster. Budgetäskandet i detalj 
framgår nedan.  

Fast arvode, sammanträdesarvoden, förlorad arbetsinkomst  

och sociala avgifter  480 000 kr  

Utbildning, kurser och konferenser, IT-kommunikation m.m. 30 000 kr  

Köp av konsulttjänster 950 000 kr 

Summa 1 460 000 kr 

Budgeten bygger på en beräkning utifrån beslutad arvodesnivå och stöd av 
sakkunnigt biträde med såväl lagstadgade granskningsinsatser (delårsrapport, 
årsredovisning) som fördjupade granskningsinsatser samt administration och 
service. 
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Förslag 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anvisa 1 460 000 kronor för revision av kommunens verksamhet 
år 2022.  
 

REVISORERNA 

 
Ulf Nordlinder 
ordförande 
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