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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Sarah Brodd

2022-05-13

Dnr KS 2018-247

Kommunstyrelsen

Revisionsreglemente, revidering
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderat Revisionsreglemente för kommande mandatperiod
antas.
Ärende
Nuvarande revisionsreglemente fastställdes av kommunfullmäktige den 11
december 2006, § 229. Sedan dess har en ny kommunallag trätt i kraft och
kommunen har antagit ett nytt samlat Reglemente för Linköpings kommun.
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen tillsammans med
revisionskontoret genomfört en översyn av nuvarande revisionsreglemente och
utarbetat ett förslag till revidering. Förslaget bygger på en promemoria som
tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Underlag till
Revisionsreglemente. Revideringen innebär i huvudsak språkliga justeringar
och förtydliganden.
För att möta dagens behov föreslås antalet revisorer utökas från fem till sju.
Fem är det lägsta antalet revisorer som en kommun enligt kommunallagen
måste ha. Mer än hälften av Sveriges kommuner har fler än fem revisorer.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Fullmäktige föreslås utse samtliga kommunens revisorer till lekmannarevisorer
i kommunens helägda aktiebolag och helägda dotterbolag. Lekmannarevisorer
till kommunens delägda aktiebolag och dotterbolag samt revisorer i
kommunens stiftelser föreslås utses av fullmäktige, efter beredning hos
revisorerna, i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
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Bilaga 1 – Förslag till reviderat Revisionsreglemente
Bilaga 2 – Nuvarande Revisionsreglemente
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms medföra behov av ökade resurser med anledning av att
antalet revisorer utökas. De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i
kommundirektörens underlag till budget för 2023 med plan för 2024-2028.
Kommunala mål
Effektiv organisation med goda resultat.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ärendet om revidering av revisionsreglementet berör inte individer och
påverkar inte service eller fördelning av resurser, därför genomförs ingen
jämställdhetsanalys.
Samråd
Förslaget är framtaget av juridikenheten i nära samarbete med
revisionskontoret och samråd har skett med kommunens revisorer som inte har
något att erinra mot förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
Budgetchef, Birgitta Hammar
Utvecklingsstrateg, Jenny Bolander
Kanslichef, Frida Törnqvist
Kommunkansliet (styrdokument)

