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Grundläggande ansvarssystem
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Det kommunala ansvarssystemet
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Reglering av den kommunala revisionen 

 Kommunallagen (främst 12 kap)

 God revisionssed i kommuner och

landsting (uttokas av SKL)

Av fullmäktige antaget reglemente
för revisorerna
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Revisorer i landsting och kommuner

”Kommuner och landsting ska utse revisorer för granskning av den 
kommunala verksamheten” (Kl 3:10)

”Under de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet skall nyvalda 
fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de 
fyra följande åren” (Kl 12:4)

”Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst fem 
revisorer väljas.” (Kl 12:5)

”Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt” (Kl 12:7)
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Revisorer i landsting och kommuner

” Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de 
själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs ” (Kl 12:8)

” Nämnderna, fullmäktigeberedningarna, de enskilda ledamöterna och 
ersättarna i dessa, samt de anställda är skyldiga att lämna 
revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet. ”       
(Kl 12:9)
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Revisorernas uppdrag 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning 
som följer av god revisionssed all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. Om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är tillräcklig.
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Styrelser och nämnders ansvar

De förtroendevaldas ansvar som följer med det uppdrag 
styrelser och nämnder får av fullmäktige:

 Att genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut

 Att arbeta efter givna förutsättningar, enlig lagar och

föreskrifter

 Att ha en tillräcklig intern kontroll i verksamheten

 Att återrapportera till fullmäktige
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Revisorernas organisation
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Revisorer

5 st

Upphandlat sakkunnigt biträde för 
räkenskapsgranskning och intern 

kontroll (KPMG)

Ramavtal (f n 7 st) för fördjupade 
granskningar (andra konkurrensutsättning)

Revisionskontor/

revisionschef



Skillnader mellan privat och offentlig revision

Revision i Revision i kommuner                             

näringslivet och landsting 

Revisorer utses av Bolagsstämma Fullmäktige

Revisorn är Auktoriserad revisor       Förtroendevald 

Granskningen Utsedd auktoriserad        Anlitade sakkunniga

utförs av revisor med biträden       biträden

Vilka granskas Styrelse och VD             Nämnder och styrelser

Vad granskas Styrelse och VD:s          All verksamhet

förvaltning
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Skillnader mellan privat och offentlig revision

Revision i Revision i kommuner                             

näringslivet och landsting 

Vad styr revisionen Internationell standard      God revisionssed i 

och FAR:s rek. kommuner och landsting

Vem utövar tillsyn Revisorsinspektionen        Fullmäktige (ej reglerat)
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Revisionsprocessen
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Revisionsprocessen - Planera
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Riskanalys

Dra slutsatser, 
analysera, prioritera

Revisionsplan

Kommunicera



Revisionsprocessen - Granska
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Planera granskningen
(projektbeskrivning)

Genomföra

Tolka resultat, 
gransknings-PM

Kommunikation och dialog

Uppföljning



Revisionsprocessen - Pröva
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Ansvarsprövning

Kommunikation

Revisionsberättelse 



Kontakta oss

Revisorer fr o m 2019

?

Väljs av landstingsfullmäktige i november

Revisionschef

Kjell Johansson, 023-49 00 20, 070-317 77 27

Kjell.i.johansson@ltdalarna.se

Besöksadress: landstingshuset
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