
Kommunal revision 

Ett bildspel presenterat av 
Stadsrevisionen i Borås 
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Det kommunala revisionsuppdraget 

Revisorerna ska enligt Kommunallagen årligen granska 
all kommunal verksamhet med avseende på: 
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• Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

• Om räkenskaperna är rättvisande 
• Om den interna kontrollen i styrelser och nämnder är 

tillräcklig 
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Den kommunala revisionen 
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Bilden är hämtad från SKL 
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God revisionssed 
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• God revisionssed är de principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna 
för att utföra revision 

  
• God revisionssed är inte reglerad i lagar eller 

författningar. Den utvecklas av de kommunala 
revisorerna och formuleras av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 
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Stadsrevisionen 
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är den samlade benämningen på de förtroendevalda revisorerna och 
revisionskontoret 
 
• De förtroendevalda revisorerna har även uppdrag som 

lekmannarevisorer i stadens bolag. I båda rollerna är de ansvariga 
inför Kommunfullmäktige 
 

• Arbetet bedrivs i två revisorsgrupper med ordförande, vice ordförande 
och vardera fyra ledamöter 

• Ordföranden och vice ordföranden i respektive grupper utgör 
revisorskollegiet 
 

• De förtroendevalda revisorerna biträds av stadens revisionskontor 
med chef och ytterligare fyra yrkesrevisorer 
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Revisionsprocessen 
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Planering 

Granskning Prövning 

Redovisning  

Behandling 
i kommunfullmäktige 

Utarbetande av revisionsplan för 
nästkommande år 
 
Genomförande av granskningar enligt 
revisionsplan 
 
Analys/bedömning av gransknings- 
resultatet. Utlåtande i revisionsberättelse 
 
Rapportering till Kommunfullmäktige för 
ansvarsprövning  
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Revisionsprocessen 
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Bilden är hämtad från SKL 
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Vem gör vad? 

• Planering 
 

• Granskning 
 

• Prövning 
 

• Redovisning 
 

• Behandling i 
Kommunfullmäktige 
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De förtroendevalda revisorerna 
 
Revisionskontoret och/eller annan 
upphandlad kompetens 
 
De förtroendevalda revisorerna 
 
De förtroendevalda revisorerna och 
revisionskontoret 
 
Ansvarsfrihet eller inte ? Revisorerna 
föreslår alltid och fullmäktige har 
möjlighet att föreslå – fullmäktige 
beslutar 
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Stadsrevisionen 
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Revisionens oberoende säkerställs genom 
 

• Självständigt val av vad som ska granskas 
• Självständigt val av metod och sakkunniga för 

granskningens genomförande 
• Självständiga analyser och bedömningar 
• Jävsprövning 
• Oberoende budgetberedning 
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Revisionsarbetets kvalitet 

• Förutsättningen för att God revisionsed ska 
kunna uppfyllas är att revisorerna agerar 
oberoende, har en hög kompetens och att 
Kommunfullmäktige tilldelar revisionen 
tillräckliga resurser 
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