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Förord

Den här skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och 
revisorerna i kommuner, landsting och regioner. Den innehåller också fakta 
om ansvarssystemet och revisionen och belyser fullmäktige som uppdragsgi-
vare till revisorerna. Vår avsikt och önskan är att förmedla kunskap, väcka ef-
tertanke och ge inspiration till ett utvecklat samspel mellan fullmäktige och 
revisorerna. 

Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommu-
nala självstyrelsen och den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legi-
timitet och förtroende för den kommunala sektorn hos medborgarna och 
till styrning och säkerhet i verksamheten. Fullmäktige har uppdraget att 
ansvarspröva och revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratis-
ka kontrollen. Granskning och ansvarsprövning hör samman och därför är 
samspelet mellan fullmäktige och revisionen viktigt att belysa och reflektera 
kring. En fördjupad dialog mellan fullmäktige och revisorerna kan bidra till 
att utveckla såväl granskningen som ansvarsprövningen och stärka både full-
mäktige och revisorerna.  

Detta är den tredje upplagan av skriften. Den är omarbetad och uppdate-
rad utifrån aktuell lagstiftning och praxisutveckling. Ta även del av material 
om fullmäktiges ansvarsprövning på SKL:s hemsida. Vår förhoppning är att 
dessa material kan ge stöd i det lokala arbetet. 

Stockholm maj 2012

Lennart Hansson
Sektionschef, sektionen för demokrati och styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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” Den kommunala revisionen 
är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag 
att granska den verksamhet som 
bedrivs i kommunen samt pröva 
ansvarstagandet. Den kommunala 
revisionen är oberoende och 
granskar på fullmäktiges 
uppdrag och därigenom indirekt 
också för medborgarna. Med 
sin granskning och prövning 
bidrar revisorerna till en effektiv 
verksamhet samt till att värna 
demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättssäkerhet.”
Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2010. SKL
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Det kommunala  
ansvarssystemet   
Hur ser det kommunala ansvarssystemet ut – vilka är aktörerna, 
deras uppdrag och ansvar? Avsnittet syftar till att sätta in full-
mäktiges ansvarsprövning och revisorernas granskning i sitt 
sammanhang.

Figur 1. Schematisk beskrivning av det kommunala ansvarssystemet

KAPITEL1

Granskande
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Verkställande
och beredande
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Kapitel 1. det kommunala ansvarssystemet

Aktörer och uppdrag

Medborgarna väljer
I allmänna val väljer medborgarna i kommunen1 fullmäktige utifrån sina oli-
ka politiska uppfattningar och förväntningar. Fullmäktige är det enda organ 
som väljs direkt av medborgarna.

Fullmäktige är uppdragsgivare
Fullmäktige är det beslutande organet i kommunen. Fullmäktige beslutar 
om visioner, mål och riktlinjer. Fullmäktige organiserar verksamheten i sty-
relse, nämnder, beredningar, kommunalförbund och egna företag. Fullmäk-
tige bemannar organisationen genom att välja ledamöter till olika uppdrag. 
Fullmäktige beslutar om budget och skattesats och i övriga övergripande och 
principiella frågor. 

Med dessa uppgifter är fullmäktige uppdragsgivaren i ansvarssystemet.   
I den egenskapen behöver fullmäktige information för att kunna värdera till-
stånd och resultat i verksamheten, göra omprioriteringar och planera framåt.

Som uppdragsgivare är fullmäktige också ansvarsutkrävare. Varje år bedö-
mer och prövar fullmäktige de förtroendevaldas ansvarstagande i verkstäl-
lande och beredande organ. Ansvarsprövningen är en central process i den 
representativa demokratin. Genom ansvarsprövningen uttrycker de folkval-
da i fullmäktige sin uppfattning om det ansvar som utövats av styrelse, nämn-
der och beredningar. Det ger inte bara signaler inåt i systemet utan värdefull 
information också utåt till medborgare och media.  

Fullmäktige godkänner även årsredovisningen över det avslutade verk-
samhetsåret. 

Styrelse och nämnder är uppdragstagare
Styrelse, nämnder och beredningar är verkställande och beredande organ. De 
förvaltar och genomför verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut och en-
ligt lagar och föreskrifter. De fattar beslut inom ramen för sina uppdrag och be-
reder ärenden till fullmäktige. Uppdragen ska utföras på ett tillfredsställande 
sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Hur de genomför verksamheten re-
dovisar de tillbaka till fullmäktige – dels löpande, dels i årsredovisningen. 

Med dessa uppgifter är styrelse, nämnder och beredningar uppdragstagare 
till fullmäktige, med ett ansvar som granskas och prövas varje år av reviso-
rerna respektive fullmäktige.

Varje styrelse och nämnd har ett uttalat ansvar för den interna kontrollen. 

Not. 1.   I skriften använder vi genomgående begreppet kommun som sammanfattning för kommuner, 
landsting och regioner. 
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Den interna kontrollen är central för måluppfyllelse, säkerhet, effektivitet 
och styrning. 

Fullmäktige kan utfärda ett gemensamt reglemente för det interna kontroll-
arbetet. 

Styrelsen har ett särskilt uppdrag att leda och samordna förvaltningen samt 
ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala företag och kommunalförbund.

Styrelsen kan begära in upplysningar och yttranden av styrelser och nämn-
der. Uppsikten över de kommunala företagen kan arrangeras genom att i 
ägardirektiv lägga fast att företagen ska lämna uppgifter till styrelsen. Styrel-
sen kan göra påpekanden, lämna råd och förslag till förbättring och föra ett 
ärende vidare till fullmäktige. Men styrelsen kan inte överta ansvaret från de 
andra organen.  

Revisorerna är granskare
Revisorerna är kommunens granskande organ, fullmäktiges instrument för 
att granska verksamhet, styrning och ekonomi.

Resultatet av revisorernas olika granskningar under året ställs till de som 
granskas (styrelse, nämnder och beredning) och förmedlas kontinuerligt 
även till fullmäktige. Det sker med muntliga och skriftliga rapporter. Med ett 
sådant arbetssätt blir revisorerna ett närvarande instrument för kontinuerlig 
insyn för fullmäktige och deras granskning kan ge underlag till förbättringar 
och till att tidigt korrigera brister i verksamheten. 

Genom granskningen får revisorerna underlag att pröva ansvarstagandet i 
styrelse, nämnder och beredningar. Deras bedömning lämnas till fullmäktige 
i revisionsberättelsen. 

Intern kontroll innebär att det finns systematiskt ordnade kon-
troller i organisation, system, processer och rutiner; kontroller som 
planeras, organiseras, genomförs och följs upp.

Uppsikt innebär att styrelsen aktivt ska informera sig om att nämn-
derna, företagen och förbunden bedriver sin verksamhet enligt full-
mäktiges mål, beslut och riktlinjer, att lagar och förordningar följs och 
att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. 
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Kapitel 1. det kommunala ansvarssystemet

Verksamhet i olika organisationsformer?
Fullmäktige kan välja att bedriva den kommunala verksamheten i egen regi el-
ler i andra former. Läs mer om det i avsnittet ”Kort om andra organisationsfor-
mer och utförare” (s 35), bl.a. vad som gäller för revision och ansvarsprövning.

Ansvaret som granskas och prövas
När ledamöter i styrelse, nämnder och beredningar utses av fullmäktige får 
de ett uppdrag som är förenat med ett ansvar. Detta ansvar benämns i för-
arbeten och litteraturen som revisionsansvar. Det är inte exakt definierat till 
sitt innehåll i kommunallagen, men lagens bestämmelser om uppdrag för sty-
relse och nämnder inringar ansvarets innehåll.

Revisorerna granskar hur ansvaret utövas och uttalar sig om det till fullmäk-
tige. Slutligen är det fullmäktige som prövar och eventuellt utkräver ansvar. 

Det är de förtroendevalda i styrelse, nämnder och beredningar som har re-
visionsansvar. Ansvaret är i grunden kollektivt, men i undantagsfall kan full-
mäktige pröva ett individuellt ansvar t ex när en enskild ledamot agerat på ett 
uppenbart felaktigt sätt, utan behörighet eller i strid mot direktiv eller beslut. 
Det kan också handla om avsiktlig passivitet eller bristande initiativ.

Anställda i kommunen har inte ett revisionsansvar som granskas av reviso-
rerna och prövas av fullmäktige.

Externa utförare av kommunal verksamhet har inte ett revisionsansvar 
gentemot fullmäktige, utan mot sina respektive ägare.  Ansvaret för verksam-
heten som utförs av externa utförare, har den styrelse eller nämnd i kommu-
nen som upphandlar/kontrakterar verksamheten eller som är tillståndsmyn-
dighet och/eller bidragsgivare till verksamheten.  

Kort om ansvarsprövningen
Ansvarsprövningen är en del av den demokratiska kontrollen av den kommu-
nala verksamheten.

I kommunerna sker ansvarsprövningen i två led. Vart fjärde år uttrycker 

Ansvar innebär att bedriva verksamheten enligt fullmäktiges mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Ansvar innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I an-
svaret ligger också att återrapportera till fullmäktige och att upprätta 
rättvisande räkenskaper. 
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medborgarna sina uppfattningar i de allmänna valen. Kritik mot en sittande 
majoritet kan resultera i en förändrad mandatfördelning i fullmäktige och 
fungerar då som ett ansvarsutkrävande.

Varje år prövar fullmäktige därtill ansvaret hos dem som fått uppdrag att 
genomföra och förvalta verksamhet. I denna ansvarsprövning uttrycker full-
mäktige sin uppfattning om verksamheten och förvaltningen det gångna året 
– godkänner, kritiserar eller underkänner. Ansvarsprövningen blir på det sät-
tet ett led i styrningen mellan fullmäktige och deras uppdragstagare.

Fullmäktige kan besluta att entlediga förtroendevalda som nekas ansvars-
frihet.

Ansvarsprövningen fyller en formell funktion av att tillvarata och skydda 
kommunens intressen och tillgångar. Ett beslut om att neka ansvarsfrihet, 
med grund i en ekonomisk skada, ger fullmäktige möjlighet att också väcka 
skadeståndstalan. 

Till medborgarna signalerar ansvarsprövningen vad fullmäktige tycker om 
verksamheten, tillståndet och styrningen i kommunen. Det kan få betydelse 
för medborgarnas egna uppfattningar och komma till uttryck t ex i komman-
de val. Därför är det viktigt att ansvarsprövningen är tydlig, transparent och 
förtroendeingivande.

Läs mer om fullmäktiges ansvarsprövning på s 20–23 och på www.skl.se/
revision under rubriken Ansvarsprövning.

” En väl fungerande revision och ett tydligt 
ansvarsutkrävande är viktiga delar i den 
kommunala självstyrelsen och i den lokala 
demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet 
och förtroende för den kommunala sektorn.”

Citat ur God revisionssed i kommunal verksamhet 2010. SKL
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Samspelet mellan fullmäktige 
och revisorerna
Avsnittet belyser sambandet och det viktiga samspelet mellan 
fullmäktige och revisorerna och ger exempel på hur kommuni-
kation och dialog kan utvecklas dem emellan.  

Fullmäktige och revisorerna behöver varandra
Fullmäktige som uppdragsgivare till styrelse, nämnder, beredningar, företag 
och förbund behöver information för att kunna följa upp och besluta om för-
ändringar eller andra åtgärder. Ytterst behöver fullmäktige ett tillräckligt och 
säkert underlag för ansvarsprövningen så att den blir rättssäker, transparent 
och trovärdig.

I viss mån kan fullmäktige göra egna iakttagelser och studier och bilda sina 
egna uppfattningar. Men verksamheten är omfattande och komplex och där-
för behöver ledamöternas egna kontakter och ”spaningar” kompletteras med 
en oberoende och saklig granskning. Revisionen är fullmäktiges lokala demo-
kratiska instrument för en sådan granskning.

KAPITEL2

” Det är viktigt att politiken har ett eget kontroll-
instrument för att säkra att verksamheten följer 
fullmäktiges riktlinjer.”
Hans Lundqvist, ordförande i fullmäktige, Jämtlands läns landsting
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Kapitel 2. samspelet mellan fullmäktige och revisorerna

Som uppdragsgivare till revisorerna har fullmäktige ett intresse av att re-
visionen blir så bra som möjligt, att revisorerna ägnar sig åt viktiga frågor, att 
granskningen är tillräcklig och har hög kvalitet och tillförlitlighet. Fullmäk-
tige har därför instrument för att säkra revisionens lokala förutsättningar. 
Det handlar om revisionens organisation, ekonomi och föreskrifter. Den se-
naste statliga utredningen om den kommunala revisionen2 underströk att det 
är fullmäktiges förmåga, inställning och vilja som avgör om revisorerna ska 
kunna fungera som ett skarpt demokratiskt kontrollinstrument i fullmäkti-
ges och allmänhetens tjänst. 

Utifrån de förutsättningar fullmäktige lägger fast ska revisorerna kunna 
agera oberoende och självständigt. Fullmäktige ska alltså inte styra revisio-
nens arbete och inriktning med direktiv eller beslut. 

Samtidigt är dialogen mellan fullmäktige och revisorerna viktig. Revisorerna 
behöver en aktiv kontakt med fullmäktige, för att få inspel från uppdragsgiva-
ren och beslutsfattaren och för avstämningar och diskussioner. Fullmäktige 
behöver revisorerna för att få del av deras riskbedömningar och gransknings-
resultat. Idag när revisorerna inte samtidigt kan ha uppdrag i fullmäktige är 
denna kontakt än mer viktig än tidigare. Men det handlar hela tiden om en 
balans mellan dialog och oberoende.

Särskilt tydligt blir sambandet mellan fullmäktige och revisorerna i skedet 
när revisorerna sammanfattar granskningen i revisionsberättelsen och utta-
lar sig i ansvarsfrågan och fullmäktige för sin del ska pröva ansvarstagandet i 
styrelse, nämnder och beredningar. I det skedet blir samspelet och dialogen 
mellan fullmäktige och revisorerna extra viktigt. 

Det finns alltså skäl för fullmäktige och revisorerna att fördjupa sin rela-
tion, med respekt för varandras roller och uppdrag. Att på olika sätt utveckla 
samspelet kan bidra till att stärka såväl granskningen som ansvarsprövning-
en och öka möjligheterna att nå ett bra genomslag. Ytterst kan det stärka både 
fullmäktige och revisorerna.  

Dialog mellan fullmäktiges presidium och revisorerna
Det är vanligt att fullmäktiges presidium och revisorerna träffas ett par gång-

Not. 2.  ”Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting” SOU 2004:107

” Revisionen är självständig men alla mår bra av 
om den kan politik och offentlig organisation.”
Anders Gustafsson, ordförande i kommunfullmäktige, Eksjö kommun
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er varje år för utbyte av information, men det blir allt vanligare med fler träf-
far under året och att en tätare dialog utvecklas. Bäst är det givetvis att till-
sammans komma överens om hur ofta och när, utifrån lokala behov. Viktiga 
tillfällen för dialog under året kan vara:

 > när revisorerna gör sin riskbedömning/revisionsplan,  
 > när större granskningar pågår eller avslutats, 
 > när delårsrapporten har granskats, 
 > inför att revisionsberättelsen ska lämnas

Det är viktigt att komma överens om initiativ till och ansvar för träffarna. Det-
ta kan växla så att båda parters intressen och frågor får utrymme. Träffarna 
kan vara strukturerade med dagordning eller som mera informella samtal. 
Vid behov upprättas minnesanteckningar över sådant man kommer överens 
om. Vid något tillfälle varje år kan det vara värdefullt att presidiet också bju-
der in partiernas gruppledare i fullmäktige till samtalen, för att bredda dia-
logen.

AngelägnA FRågoR Att SAMtAlA oM:

 > Omvärldsbevakning och riskbedömning – vad ser fullmäktige och 
vad ser revisorerna, var finns brister och problem, vad är angelä-
get att granska?

 > Fullmäktiges förväntningar på granskningar, uppfattningar om 
inriktning och kvalitet samt önskemål om rapporteringen – hur 
och när. 

 > Löpande rapportering och samtal om revisionens gransknings-
resultat, såväl i kommunen som från lekmannarevisorerna i 
bolagen eller i andra företag och förbund.

 > Tidplan och process för ansvarsprövningen i hela kommunens 
verksamhet inklusive företag och förbund.

 > Bedömning av ansvarstagandet i styrelse, nämnder, beredningar 
och företag.

 > Utveckling av revisionsreglemente och ägardirektiv eller andra 
förutsättningar.

 > Resurser för granskning. Finansiering av lekmannarevisionen.
 > Revisorernas sakkunniga för granskning – upphandling/ 
anställning.

 > Revisorernas behov av lokalt administrativt stöd.
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Kapitel 2. samspelet mellan fullmäktige och revisorerna

I praktiken visar det sig vara av stort värde att det finns en etablerad och för-
troendefull dialog, särskilt när revisorerna överväger eller avser att rikta en an-
märkning eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisorernas kritik kommer då inte som 
en överraskning och en gemensam beredskap har byggts upp. 

Kommunikation mellan revisorerna och hela fullmäktige
Revisorerna är hela fullmäktiges verktyg och därför är det viktigt att de också 
kan möta hela fullmäktige på olika sätt. Det ger möjlighet att sätta ett invå-
nar- och medborgarperspektiv i förgrunden – värden som betonades i den 
senaste statliga revisionsutredningen.

Många revisorsgrupper har kommit överens om att någon eller några av re-
visorerna alltid är på plats under fullmäktiges möten, för att knyta kontakter, 
vara tillgängliga för frågor etc. Självklart deltar inte revisorerna i överlägg-
ningarna. I vissa kommuner förekommer det att fullmäktige har lagt fast att 
revisorernas närvaro sker på samma ekonomiska villkor som för fullmäktiges 
ledamöter, på fullmäktiges bekostnad. 

Revisorernas arbete och granskningsresultat kan kommuniceras till och be-
handlas i fullmäktige på olika sätt. Ett grundläggande krav är att revisorer-
nas rapporter förmedlas till fullmäktiges ledamöter. Det kan ske digitalt eller 
på papper och gärna successivt varefter de färdigställs. Rapporterna brukar 
också läggas ut på kommunens webbsida. För en snabbare åtkomst kan de 
kompletteras med en kort sammanfattning eller ett nyhetsbrev.

I många kommuner har revisorerna tillgång till en stående punkt i fullmäk-
tige där de kan informera om sitt arbete och sina resultat. Detta kan regleras 
i revisionsreglementet och/eller i fullmäktiges arbetsordning. Revisorerna 
bestämmer själva när de önskar använda den stående punkten och anmäler 
till fullmäktiges ordförande när det är aktuellt. 

” Förtroendevalda revisorer bidrar till bra  
diskussioner och granskningar eftersom de  
förstår logiken inom politik och verksamhet.”
Erik Langby, ordförande i kommunstyrelsen, Nacka kommun
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Det finns också exempel på en fördjupad revisionsdialog i flera steg, ungefär 
så här:

1.   Revisorerna presenterar resultaten av sina granskningar (revisionsrappor-
ter) vid fullmäktiges möten, med möjlighet till diskussion och frågor. Det 
kan t ex ske under en stående punkt.

2.  När styrelsen eller den nämnd som granskats har lämnat sitt ”svar” på 
rapporten till revisorerna tas svaret upp i fullmäktige och styrelsen eller 
nämnden får kommentera sitt svar, sina åtgärder etc. 

3.  Fullmäktige kan då åter kommentera och diskutera rapporten och svaret, 
understryka vad som är viktigt samt eventuellt ge uppdrag om en fördjupad 
åtgärdsplan, återrapportering av insatser till fullmäktige etc. 

4.  Om styrelsen eller nämnden på detta sätt fått ett uppdrag att återkomma 
med ytterligare åtgärder eller annan återrapportering tas ärendet upp en 
gång till.

En utvecklad dialog till exempel på detta sätt kan stärka fullmäktige som upp-
dragsgivare till styrelse och nämnder och bidra till att resultatet av revisorer-
nas granskningar tas tillvara och leder till förbättringar.

Revisionsberättelsen är revisorernas årliga sammanfattande rapport som 
kommuniceras till hela fullmäktige. Revisionsberättelsen innehåller också 
revisorernas särskilda uttalande i ansvarsfrågan. När revisionsberättelsen 
behandlas har revisorerna enligt kommunallagen rätt att yttra sig. Vanligt 
och kanske självklart är också att revisorerna gör en föredragning och möjlig-
het ges till frågor och diskussion. Därefter fattar fullmäktige beslut i ansvars-
frågan och godkänner årsredovisningen. 

Information och utbildning om revisorernas uppdrag och arbete, om ansva-
ret i styrelse och nämnder och om hur detta kan bedömas är värdefullt, sär-
skilt i början av en mandatperiod, så att alla ledamöter får samma kunskap. 
Det kan arrangeras inom kommunens gemensamma förtroendemannaut-
bildning eller som ett särskilt seminarium  t ex i anslutning till ett fullmäkti-
gesammanträde.

Det förekommer också att revisorerna bjuder in till seminarier, hearings 
eller tematiska diskussioner med anledning av sin granskning.

Ytterligare en form av kommunikation mellan revisorerna och fullmäktige 
är revisorernas initiativrätt. I brådskande och allvarliga situationer kan revi-
sorerna initiera ärende i fullmäktige, i styrelse och i nämnder om sin gransk-
ning. De kan också initiera ärende om sin förvaltning. När revisorerna ini-
tierar ärenden måste dessa tas upp till behandling. Ärenden som revisorerna 
initierar i fullmäktige ska beredas före behandling.
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Kapitel 2. samspelet mellan fullmäktige och revisorerna

Kommunikation med medborgarna
Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag och därmed ytterst för medbor-
garna. Det ligger därför i både fullmäktiges och revisorernas intresse att revi-
sionen kan kommunicera även med medborgarna. Det kan i viss utsträckning 
ske inom de partier som revisorerna är nominerade av och revisorerna deltar 
ofta i partiernas gruppmöten. Det ger möjlighet till kommunikation i båda 
riktningarna.

Men framförallt sker revisorernas kommunikation med medborgarna via 
kommunens webbplats.  På revisorernas hemsida bör medborgarna få veta 
vilket uppdrag revisorerna har och vilka som är revisorer (med kontaktupp-
gifter!) liksom resultatet av deras granskning, gärna också vad som planeras. 
Hemsidan har också betydelse för den interna organisationen och för full-
mäktiges ledamöter. 

Tydlighet och tillgänglighet för den som söker information bör vara ledord.  
Hur lätt är det att hitta revisorerna i strukturen? Finns det en logisk struktur 
på innehållet på sidan? Är rubrikerna på revisorernas rapporter tydliga? 
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Samspel i ansvarsprövningsprocessen
I ansvarsprövningsprocessen blir samspelet mellan fullmäktige och reviso-
rerna särskilt viktigt. I dialogen mellan fullmäktiges presidium och revisorer-
na är givetvis bedömningen i ansvarsfrågan särskilt intressant att samtala om 
inför beslutsprocessen i fullmäktige. I de allra flesta fall är revisorerna och 
fullmäktige helt överens i sina bedömningar, men ibland skiljer sig uppfatt-
ningarna åt – det ger givetvis än större orsak att talas vid i en dialog. Det finns 
dock inget krav på att revisorerna och fullmäktige måste bli överens, fullmäk-
tige har den slutliga beslutanderätten i frågan. 

Revisionsberättelsen är beredningsunderlaget till fullmäktige i ansvars-
prövningsärendet. I berättelsen finns revisorernas uttalande i ansvarsfrågan, 
som förslag till beslut. I berättelsen finns också de eventuella anmärkningar 
som revisorerna framställer och motiveringen till dessa. 

Kommunallagen reglerar kraven på ansvarsprövningen – vad fullmäktige 
ska besluta om och hur detta ska ske3. I korta drag gäller att fullmäktige ska

 > bevilja eller vägra ansvarsfrihet och motivera sina beslut, ”om det inte är 
uppenbart obehövligt”,

 > besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från full-
mäktige och motivera sitt ställningstagande,

 > rikta eventuella egna anmärkningar, även om revisorerna inte gjort det, 
och motivera sitt beslut.

Grundtanken med den uttalade motiveringsplikten är att fullmäktiges be-
dömningar och beslut ska vara tydliga, i synnerhet om de inte är desamma 
som revisorernas.

Praxis visar att fullmäktigeförsamlingarna blir allt tydligare med att moti-
vera sina beslut, så som lagstiftningen kräver, men fortfarande saknas moti-
veringar i många fall. Det finns utrymme för en förbättrad och tydligare pro-
cess i fullmäktige. 

Not. 3.  Kommunallagen 5 kap 25a §
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Kapitel 2. samspelet mellan fullmäktige och revisorerna

erfarenheter och lärdomar
De senaste åren har SKL samlat revisorer och fullmäktigepresidier från de 
kommuner där det förekommit anmärkningar och/eller avstyrkt ansvarsfri-
het, för samtal om deras erfarenheter och lärdomar. Vi har också drivit ett 
utvecklingsnätverk om fullmäktiges ansvarsprövning tillsammans med 7 
kommuner.

Utifrån detta arbete kan några punkter lyftas fram som framgångsfaktorer till 
en ansvarsprövning som har förutsättningar att fungera bra och fylla kraven 
på tydlighet och transparens.

 > Gemensam kunskap om uppdrag, ansvar, granskning och ansvarsprövning 
i fullmäktige och i styrelse, nämnder och beredningar. Det behövs åter-
kommande utbildning och samtal om detta, framförallt i starten på varje 
mandatperiod.

Not. 4.  Ansvarsprövningsbanken, www.skl.se/revision och där vidare till Ansvarsprövning

AnSVARSpRöVnIngen I pRAKtIKen

Varje år prövas ansvarstagandet i styrelse, nämnder och beredningar 
i 290 kommuner och 20 landsting/regioner samt i ett antal kommu-
nalförbund, finansiella samordningsförbund och kommunala före-
tag. I majoriteten av alla dessa prövningar tillstyrker revisorerna att 
ansvarsfrihet beviljas och det blir också fullmäktiges beslut. I ett litet 
antal fall varje år riktar revisorerna anmärkning eller avstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas. 

Den samlade statistiken för hela landet4 visar att revisorerna de 
senaste åren i genomsnitt har lämnat sammanlagt 27 anmärkningar/
år (till styrelser, nämnder, beredningar eller enskilda ledamöter i 
dessa organ) och avstyrkt ansvarsfrihet i ca 5 fall/år. I genomsnitt har 
fullmäktige nekat ansvarsfrihet i ca 3 fall varje år. 

Fullmäktiges protokoll är i allmänhet tydliga med hur fullmäktige 
har beslutat i ansvarsfrågan. Däremot går det inte alltid att utläsa hur 
fullmäktige har ställt sig till anmärkningar från revisorerna, men över 
tid har fullmäktiges ställningstaganden blivit tydligare. 
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 > Kontinuerlig och tydlig dialog mellan fullmäktige (som uppdragsgivare) 
och styrelse, nämnder, beredningar och företag (som uppdragstagare) 
om uppdrag och förutsättningar, om resultat, avvikelser och eventuella 
problem.  

 > Löpande dialog mellan fullmäktiges presidium och revisorerna med möj-
lighet att tidigt lyfta fram kritiska situationer och diskutera möjligheter 
till åtgärder för att undvika en ”besvärlig” ansvarsprövning. 

 > Tydlig och tidig dialog mellan revisorerna och de som granskas, där kri-
tiska synpunkter från revisorerna förmedlas under revisionsprocessens 
gång och inte kommer som en överraskning i revisionsberättelsen.  

 >  Återkommande rapportering av revisorernas granskningar i hela fullmäk-
tige, t ex som en stående punkt. Det bygger upp kunskap och beredskap 
inför ansvarsprövningen. Viktigt är också bra utrymme för revisorerna att 
föredra revisionsberättelsen inför ansvarsprövningen. 

 > Respekt för tidsaspekten i ansvarsprövning, där revisorerna signalerar så 
snabbt som möjligt till fullmäktiges presidium när en revisionsberättelse 
med anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet är på väg fram, så att be-
redningen med att inhämta förklaringar mm ges tillräcklig tid. En ”oren” 
revisionsberättelse skapar ofta en turbulent politiskt situation som kräver 
tid att bearbeta.  

 > Tydlig tidtabell för hela ansvarsprövningen i kommunen – av styrelse, 
nämnder och beredningar, kommunalförbund och finansiella samord-
ningsförbund samt kommunens företag. Det ger överblick och spelregler 
till alla inblandade.  

 > En bestämd ordning för hur fullmäktige inom sig ska bereda ansvars-
prövningen. Det bör ske på ett så oberoende sätt som möjligt – genom 
presidiet, en särskild beredning eller genom ordföranden. I beredningsar-
betet kan fullmäktige också behöva ett tjänstemannastöd som kan ta fram 
förslag till beslut och motiveringar. 

 > Ett fullmäktigepresidium som inte samtidigt har uppdrag i styrelse och 
nämnder. Ett oberoende presidium ger en styrka i dialogen med styrelse, 
nämnder och revisorerna liksom i ansvarsprövningsprocessen. Ett obero-
ende presidium kan också med trovärdighet driva frågor om revisorernas 
budget, föra fram idéer om vad som behöver granskas, åtgärdas etc. 
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Kapitel X. Kapitelnamn
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Om den kommunala  
revisionen
Avsnittet ger fakta om den kommunala revisionen – om avsikten 
och konstitutionen, uppdraget och granskningen samt om revi-
sorernas förutsättningar.

Varför revision?
När någon bedriver en verksamhet för någon annans räkning eller med andras 
medel uppstår ett behov och intresse av att kunna kontrollera och säkerställa 
att uppdraget utförs säkert och att det blir som det var tänkt. Det handlar om 
att ägare, medlemmar, finansiärer, kunder, anställda och andra intressenter 
behöver information för att kunna bedöma om de som utfört verksamheten 
har agerat korrekt och ansvarsfullt och genomfört sitt uppdrag. Så är det i ett 
företag eller en förening och också i kommunerna. 

KAPITEL3

Revision bidrar till att göra tydligt och synligt hur uppdrag genom-
förts samt att intyga tillstånd och processer i verksamheten. 
Revision ger ytterst ägaren/medlemmen information att använda för 
att pröva och utkräva ansvar.
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Revisorer granskar alltid åt en uppdragsgivare – en bolagsstämma, en full-
mäktigeförsamling, ett föreningsmöte. Verksamheter har olika syften och be-
höver därför olika typ av revision. Det återspeglas i revisionens organisation 
och uppdrag.

I privata företag produceras varor och tjänster för att avsättas på en mark-
nad. De som äger företaget har primärt ett ekonomiskt intresse att få avkast-
ning på sitt investerade kapital. Revisionen i företaget är därför starkt inrik-
tad på att granska räkenskaper och ledningens förvaltning ur ett ekonomiskt 
perspektiv samt att formella fel eller lagbrott inte har begåtts. 

I den offentliga verksamheten levereras servicetjänster till medborgarna, en 
verksamhet som finansieras med allmänna medel. Detta förhållande breddar 
behovet av insyn och kontroll, att granska räkenskaper och formalia är inte till-
räckligt. Medborgarna och det politiska systemet behöver kunskap om de ef-
fekter verksamheten ger i form av service, nytta, information mm. Revisionen i 
den offentliga verksamheten omfattar därför också dimensioner av ändamåls-
enlighet och effektivitet och har en roll som kunskapsförmedlare i det politiska 
systemet. Detta gäller både den statliga och kommunala revisionen.  

Den kommunala revisionens idé och konstitution
Kommunernas verksamhet sker inom ramen för den lokala självstyrelsen, 
som är fastlagd i regeringsformen. Självstyrelse handlar om frihet och ansvar 
där lokala förutsättningar får råda. Som en del i självstyrelsen har kommu-
nerna förtroendet att själva granska och pröva sin verksamhet. Lagstiftaren 
har också återkommande understrukit att revisionen i kommunerna ska vara 
ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument. 

”Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument 
med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva 
ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på 
fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin 
granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt 
till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.” 5

Den demokratiska förankringen synliggörs främst med den konstitutionella 
modellen. Revisorerna är, liksom ledamöter i styrelse och nämnder, förtro-
endevalda och arbetar på uppdrag av fullmäktige. Genom att revisorerna 
också är förtroendevalda skapas en balans och insikt i systemet. Fullmäktige 
och medborgarna tillförsäkras på det sättet en förstärkt insyn och kontroll 
över verksamheten. 

Den demokratiska förankringen av den kommunala revisionen synliggörs 

Not. 5.  God revisionssed i kommunal verksamhet 2010, s 16

Kapitel 3. om den kommunala revisionen
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också genom revisionsuppdragets verksamhetsinriktning och genom reviso-
rernas arbetssätt i revisionsprocessen – mer om det nedan.

 Revisorerna är en del av det politiska systemet, de nomineras av partierna 
och väljs av fullmäktige. Men i sitt revisionsuppdrag ska revisorerna vara och 
agera oberoende och inte ta partipolitiska hänsyn, de ska arbeta självständigt 
och objektivt (opartiskt och sakligt). Oberoendet är centralt för att säkra re-
visionens trovärdighet och legitimitet.

Den kommunala revisionen regleras i Kommunallagen, främst 9 kap. För 
lekmannarevisorerna gäller också Aktiebolagsslagen 10 kap. 

Fullmäktige utser och organiserar revisorerna
Fullmäktige bestämmer hur många revisorer som ska utses i kommunen och 
utser dessa för samma mandatperiod som övriga förtroendevalda.  Minst fem 
revisorer ska väljas, ofta väljs fler. Ett viktigt skäl till att utöka revisorsgruppen 
är att revisorerna ska räcka till att även bemanna uppdragen som lekmannare-
visorer i kommunens företag. Lekmannarevisorerna ska utses bland kommu-
nens revisorer, med personunion. 

Det är bra om fullmäktige också utser revisorer till kommunalförbund, finan-
siella samordningsförbund och andra kommunala företag bland kommunens 
revisorer, med personunion. Personunionen stärker revisorernas möjlighet att 
arbeta samordnat och med helhetssyn. Det underlättar också granskningen av 
styrelsens uppsiktsplikt, som även innefattar de kommunala företagen.

Den som väljs till revisor får inte samtidigt ha uppdrag i fullmäktige, sty-
relse, nämnder och beredningar eller i kommunal företagsstyrelse. 

Fullmäktige bestämmer också hur revisionen ska organiseras – som en 
samlad revision i en grupp eller som en delad revision med fler gransknings-
grupper som granskar olika styrelser och nämnder. En samlad revision är 
vanligast. 

Fullmäktige kan välja att utse sammankallande eller ordförande bland re-
visorerna med uppgift att vara just sammankallande. Fullmäktige kan också 
välja att låta revisorerna själva utse sammankallande/ordförande.

Fullmäktige beslutar om de lokala förutsättningarna
Föreskrifter och ägardirektiv

Fullmäktige kan utfärda lokala föreskrifter6 för revisionen. Det sker i ett revi-
sionsreglemente. Sveriges Kommuner och Landsting tillhandahåller under-
lag för revisionsreglemente7.

Not. 6.  Kommunallagen 9 kap 18 §
Not. 7.  www.skl.se/revision under Fakta och förutsättningar
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Kapitel 3. om den kommunala revisionen

Reglementet definierar vad som ska gälla för revisionen lokalt:

 > Organisering; antal revisorer, grupper, sammankallande/ordförande
 > Arbetsformer; möten, kallelser mm
 > Dokumentation och arkivering
 > Beredning av revisionsfrågor till fullmäktige
 > Finansiering av revisionen och lekmannarevisionen
 > Sakkunniga; anställning och/eller upphandling
 > Dialog med fullmäktige

Ett reglemente bör omprövas successivt för att vara ett ändamålsenligt styr-
dokument. Att diskutera, ompröva och utveckla revisionsreglementet är en 
angelägen uppgift för fullmäktige i dialog med revisorerna. 

Fullmäktige lägger också fast ägardirektiv för de kommunala företagen. 
Dessa ligger till grund för lekmannarevisorernas granskning. I ägardirektiv 
kan fullmäktige också rikta ett särskilt uppdrag till lekmannarevisorerna t ex 
något som fullmäktige tycker är angeläget att lekmannarevisorerna granskar, 
utöver sitt grunduppdrag. Resultatet av ett sådant uppdrag ska rapporteras i 
lekmannarevisorns granskningsrapport.

ekonomi 
Fullmäktige svarar för att det finns ekonomiska förutsättningar för revisio-
nen att genomföra den granskning som lagstiftaren och god revisionssed av-
ser. 

Fullmäktige beslutar om anslag till revisionen. Beslutet bör beredas i full-
mäktige, inte i styrelsen, som själva är föremål för revisionens granskning. 
Beredningen bör vara så oberoende som möjligt, detta har återkommande 
understrukits av lagstiftaren och markeras i God revisionssed. Det är oftast 
fullmäktiges presidium som bereder revisionens anslag, alternativt en sär-
skild revisionsberedning. Frågan brukar regleras i revisionsreglementet och 
ibland även i fullmäktiges arbetsordning.

Vilket ekonomiskt utrymme revisionen behöver för sitt arbete beror på lo-
kala förhållanden som kommunens storlek, verksamhetens omfattning och 
hur den genomförs, den politiska och ekonomiska situationen, vilka risker re-
visorerna och fullmäktige bedömer finns i verksamheten etc. God revisions-
sed understryker att revisorerna ska presentera ett underlag till fullmäktige 
för att de ska kunna bedöma behovet av resurser.

Fullmäktige svarar också ytterst för att lekmannarevisorerna har ekono-
miska förutsättningar för sitt uppdrag. Lekmannarevisionen finansieras 
oftast av respektive bolag, men det förekommer att kommunen finansierar 
lekmannarevisionen – med argumentet att granskningen är en del i ägarens 
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demokratiska kontroll. Vilken princip som ska gälla kan behöva tydliggöras i 
revisionsreglemente och ägardirektiv.

Fullmäktige behöver sammantaget väga in förutsättningarna för hela re-
visionsuppdraget när anslaget beräknas och beslutas, dvs. granskningen av 
såväl styrelse och nämnder som företag och förbund.

När revisionsanslaget är fastlagt disponeras det av revisorerna, som ska 
arbeta självständigt. Fullmäktige ska inte lägga fast en detaljbudget eller på 
annat sätt styra inriktningen på granskningen. Enligt kommunallagen ska 
revisorerna självständigt svara för sin förvaltning. Med förvaltning menas 
ärenden om deras anslag, budget och redovisning, upphandling och/eller an-
ställning av sakkunniga, administration, jäv, utbildning etc. I sådana ärenden 
beslutar revisorerna på samma sätt som andra styrelser och nämnder, som 
kollektiv. 

För revisionens trovärdighet är det viktigt att deras förvaltning granskas, 
det kan t ex ske av fullmäktiges presidium. 

oberoende och självständiga revisorer 
Revisorernas oberoende säkras med flera formella regler t ex om valbarhet 
och jäv, om initiativrätten och om rätten att anlita sakkunniga. God revisions-
sed utvecklar därtill hur revisorerna med sitt eget agerande gör sitt obero-
ende synbart. Det handlar om att agera självständigt och objektivt (opartiskt 
och sakligt).

Självständigheten är central i revisionen. Revisorerna är självständiga i för-
hållande till fullmäktige, styrelser och nämnder. Revisorerna är också själv-
ständiga i förhållande till varandra – en revisor kan inte röstas ner med ett 
kollektivt beslut av de andra revisorerna. En enskild revisor kan också lämna 
en egen revisionsberättelse. 

Likafullt är en stark och bärande princip enligt god revisionssed att revi-
sorerna strävar efter att samverka och komma fram till gemensamma ställ-
ningstaganden om inriktning och slutsatser. En enig revision ger större 
styrka. Som ett stöd för sin samverkan är det vanligt att revisorerna kommer 
överens om en informell arbetsordning. 

Revisorernas uppdrag är omfattande
Revisorernas uppdrag är omfattande. Uppdraget är att årligen granska all 
verksamhet som styrelse, nämnder och beredningar har fått i uppdrag att 
 genomföra eller förvalta. Granskningen ska ske i den omfattning som följer 
av god revisionssed. På samma sätt ska revisorerna även granska verksamhe-
ten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer som utses till dessa 
företag. 
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Kapitel 3. om den kommunala revisionen

ReVISoReRnAS uppDRAg8

Revisorerna prövar om:

 > verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt,  
– om den efterlever och lever upp till fullmäktiges mål och beslut, 
följer lagstiftning, avtal och föreskrifter och skapar avsedd effekt för 
medborgarna,

 > verksamheten är ekonomiskt tillfredställande,  
– om resultat och resurser står i ett rimligt och tillfredsställande 
förhållande till varandra,

 > räkenskaperna är rättvisande,  
– om redovisningen fullgörs så att den kan ligga till grund för styr-
ning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt att 
den är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed 
och ger en rättvisande bild av tillståndet,

 > den interna kontrollen, som styrelse och nämnder ansvarar för, är 
tillräcklig,  
– om styrning, ledning, uppföljning och kontroll är tydlig, aktiv och 
ändamålsenlig.

Utöver detta grunduppdrag ska revisorerna bedöma om resultatet i del-
årsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Ett annat uppdrag är att revisorerna ska agera om det finns misstan-
ke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. De ska också agera om de 
misstänker att avgörande i allmän förvaltningsdomstol åsidosätts i kom-
munen. 

Revisorerna granskar inte myndighetsutövning i enskilda ärenden.9

I revisionsberättelsen ska revisorerna redogöra för resultatet av sin gransk-
ning och lämna ett särskilt uttalande om de tillstyrker att ansvarsfrihet bevil-
jas eller inte. Revisorerna får också framställa anmärkningar. 

I gemensam nämnd, kommunalförbund och finansiella samordningsför-
bund är revisionsuppdraget lika som i en kommun. 

Lekmannarevisorernas uppdrag i de kommunala aktiebolagen är att gran-
ska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Uppdraget har alltså samma inriktning som i kommunen, men lekmannare-
visorerna granskar och prövar inte om räkenskaperna är rättvisande. 

Not. 8.  Kommunallagen 9 kap 9§
Not. 9.  Kommunallagen 9 kap 10§
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I granskningsrapporten sammanfattar lekmannarevisorerna sin granskning 
och bedömning till stämman och till fullmäktige. Lekmannarevisorerna kan 
rikta anmärkning till styrelse och VD och i övrigt föra fram viktiga iakttagel-
ser som de bedömer att ägaren behöver. Bolagets räkenskaper och förvalt-
ning granskas av den yrkesrevisor som också utses i bolaget – på samma sätt 
som i andra aktiebolag. I revisionsberättelsen uttalar sig yrkesrevisorn om 
räkenskaperna och i ansvarsfrågan. 

granskning enligt god revisionssed

Granskningen ska ske enligt god revisionssed.10

God revisionssed i kommunal verksamhet uttolkas av Sveriges Kommuner 
och Landsting. 

Utgångspunkten för revisorernas granskning är fullmäktiges mål och rikt-
linjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter. All granskning reviso-
rerna genomför ska leda fram till att pröva och uttala sig om ansvarstagandet 
i styrelse, nämnder och beredningar. För att revisorerna ska kunna uttala sig 
med säkerhet måste granskningen vara tillräcklig. Vad tillräcklig granskning 
innebär avgör revisorerna lokalt genom sin riskbedömning. Denna dokumen-
teras och leder fram till en revisionsplan.

Revisorerna genomför varje år en grundläggande granskning av varje styrelse, 
nämnd och beredning. Det innebär att revisorerna löpande och på olika sätt 
följer verksamheten och bedömer om det finns en tillräcklig styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. Revisorerna granskar och verifierar att så är fallet. 

Revisorernas bedömning av risker i verksamheten tillsammans med den 
grundläggande granskningen ger underlag för att bedöma om och vilka för-
djupade granskningar som behöver göras. Dessa genomförs som särskilda 
projekt som kompletterar och fördjupar den grundläggande granskningen.

Not. 10.  God revisionssed i kommunal verksamhet 2010, s 6

” God revisionssed är de föredömliga och goda 
principer samt tillvägagångssätt som är all-
mänt vedertagna där revision utförs. Med all-
mänt vedertagen menas den praxis som råder i 
en kvalitativt representativ krets av revisorer.”
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Kapitel 3. om den kommunala revisionen

Revisorernas kommunikation och dialog med de som granskas och med full-
mäktige är viktig och återkommande genom revisionsprocessens olika delar. 

Revisorernas dokumenterar sina granskningar i revisionsrapporter som 
kommuniceras med dem som granskas och med fullmäktige. Slutligen avger 
revisorerna sin revisionsberättelse till fullmäktige. Revisionsberättelsen kan 
vara samlad för hela kommunen eller som separata berättelser för varje sty-
relse, nämnd eller beredning. Om revisorerna är oeniga kan de avge fler än en 
berättelse, eftersom varje revisor har ett självständigt uppdrag.

Revisorerna kan tillstyrka eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas. De kan 
också rikta anmärkning. Enligt god revisionssed har revisorerna åtta moti-
veringsgrunder11 när de riktar anmärkning eller avstyrker att ansvarsfrihet 
beviljas:

 > Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda  
av fullmäktige eller i föreskrifter.

 > Förtroendeskada eller annan immateriell skada.
 > Obehörigt beslutsfattande.
 > Otillräcklig beredning av ärende.
 > Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
 > Ekonomisk skada.
 > Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning.
 > Ej rättvisande redovisning.

Not. 11.  God revisionssed i kommunal verksamhet 2010, s 52

1.   Planera: Inhämta kunskaper och 
information om interna och externa 
skeenden. Göra riskbedömning, välja 
inriktning, fastställa en revisionsplan.

2.   Granska: Formulera revisionsfrågor 
och planera granskningen i prakti-
ken.  Dialog och faktaavstämning.  
Rapportering och kommunikation. 
Uppföljning. 

3.   Pröva: Sammanfatta årets gransk-
ning. Bedöma och ansvarspröva. 
Revisionsberättelse och behandling i 
fullmäktige.

figur 2. Revisionsprocessen innehåller tre steg
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processen

     P
LANERA                 G

RA
NSKA                     

PRÖVA



Fullmäktige och revisorerna 33

Granskningen i de kommunala företagen sker på motsvarande sätt enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Den viktigaste utgångspunkten är äga-
rens/kommunens direktiv till företagen. Ur direktiven hämtar lekmannare-
visorn information om vad ägaren vill med företaget och gentemot dessa kan 
ändamålsenligheten granskas. Lekmannarevisorernas granskning kan aktivt 
bidra till ägarens uppföljning av att företagen agerar enligt ägarens vilja.

Granskningarna dokumenteras i rapporter eller promemorior och sam-
manfattas i bolagen i en granskningsrapport. 

Revisorerna anlitar sakkunniga 
Revisorerna ska anlita sakkunniga till sitt uppdrag, i den omfattning som be-
hövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Även lekmannare-
visorerna ska biträdas av sakkunniga. Sakkunniga är yrkesrevisorer och andra 
specialister. Merparten av det praktiska revisionsarbetet sker med stöd av an-
litade sakkunniga biträden. De sakkunniga arbetar på uppdrag av revisorerna 
och omfattas av god revisionssed i kommunal verksamhet.

Det är revisorerna själva som anlitar de sakkunniga. Oftast upphandlas de 
sakkunniga på marknaden men vissa kommuner har valt att anställa egna 
sakkunniga för granskning och/eller för administrativt stöd. Egna anställda 
kompletteras alltid med upphandlade sakkunniga. 

” Kvaliteten ökar när kloka lekmän och 
professionella experter arbetar tillsammans 
med att självständigt, på fullmäktiges uppdrag, 
granska kommunstyrelsen och nämnderna.”
Erik Langby, ordförande i kommunstyrelsen, Nacka kommun
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Kapitel 3. om den kommunala revisionen

Rätt till upplysningar och initiativ 
Revisorerna har rätt att få de upplysningar de behöver av styrelse, nämnder 
och beredningar samt deras förvaltningar för att kunna utföra sin gransk-
ning. Denna rätt gäller även sekretessbelagd information och då överförs se-
kretessen till revisorerna. Samma rättighet och skyldighet gäller revisorernas 
sakkunniga.

Revisorerna kan självständigt väcka ärenden i fullmäktige, styrelse, nämnd 
eller beredning om ärenden som rör deras granskning och om ärenden som 
rör deras förvaltning. Ärenden som revisorerna initierar måste tas upp och 
behandlas, i fullmäktige efter sedvanlig beredning.

När revisorerna initierar ärenden som rör granskningen vill de ta upp iakt-
tagelser och synpunkter som är allvarliga och brådskande. Syftet är att få till 
stånd en dialog, debatt eller ett agerande som t ex kan förebygga anmärkning-
ar i revisionsberättelsen. 
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Kort om andra organisations-
former och utförare 
I allt större utsträckning väljer kommuner att organisera och 
driva verksamhet i andra former än egen regi. Avsnittet ger en 
kort orientering om olika former, med bäring på ansvar, revision 
och ansvarsprövning. 

Fullmäktige bestämmer i vilka former man ska bedriva den verksamhet som 
kommunen ansvarar för och finansierar. Det sker i egen regi (förvaltnings-
form) men också i andra former – gemensamma nämnder, egna eller delägda 
kommunala företag, kommunalförbund, finansiella samordningsförbund 
och med externa utförare.

Externa utförare kan vara upphandlade med stöd av Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU), Lagen om Upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF) eller Lagen om Valfrihetssystem (LOV). 
Det kan också vara utförare som med stöd av tillstånd får bidrag att driva 
verksamhet eller samverkansformer i partnerskap – koncessioner och OPP 
(Offentligt Privat Partnerskap). 

gemensam nämnd
Två eller flera kommuner kan samverka om att bedriva verksamhet i en ge-
mensam nämnd, som en av kommunerna är värd för. Nämndens behörighet 
och befogenhet preciseras i en överenskommelse mellan kommunerna. 

I en gemensam nämnd är ansvaret lika som i en annan styrelse eller nämnd 
i kommunen. 

KAPITEL4
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Kapitel 4. Kort om andra organisationsformer och utförare

Verksamheten granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna, på samma sätt som de granskar övriga nämnder i kommunen. 
Revisorerna i de samverkande kommunerna kan komma överens om att sam-
verka i sin granskning för att revisionen ska bli så effektiv som möjligt.

En gemensam nämnd ansvarsprövas i respektive fullmäktige.

Kommunala företag
Fullmäktige kan överlämna en verksamhet till ett kommunalt företag – aktie-
bolag, stiftelse, ekonomisk förening, handelsbolag eller ideell förening. Fler-
talet kommunala företag är aktiebolag.

Som ägare/delägare/medlem styr kommunen företaget med bolagsord-
ning (motsv.) och ägardirektiv. Genom ägardirektiv kan kommunen också 
kräva återkoppling och dialog. 

Styrelsen i kommunen ska ha uppsikt över de kommunala företagen.  
I ett kommunalt företag har dess styrelse och VD ansvar. 
Bolagsstämman (motsv.) utser yrkesrevisor (oftast auktoriserad) för att 

granska årsredovisning, räkenskaper och förvaltning. Yrkesrevisorn upprät-
tar en revisionsberättelse.

För att stärka den demokratiska insynen och kontrollen ska fullmäktige 
utse lekmannarevisorer (motsv.) i de kommunala företagen. I aktiebolagen 
och stiftelserna ska dessa hämtas ur revisorsgruppen i kommunen. Lekman-
narevisorerna är ett kompletterande redskap i ägarens styrning och upp-
följning av företagen. Ägardirektiven är centrala för lekmannarevisorernas 
granskning av företagen.  

Ansvarsprövningen sker av bolagsstämman (motsv.) med stöd av revi-
sionsberättelsen och av granskningsrapporten från lekmannarevisorn (i ett 
aktiebolag).

Kommunalförbund 
Fullmäktige kan överlåta verksamhet till ett kommunalförbund i vilket två el-
ler fler kommuner är medlemmar. Ett kommunalförbund fungerar i princip 
som en egen kommun. Förbundsordningen reglerar verksamhet, organisa-
tion, ekonomi, revision mm. Styrelsen i respektive kommun ska ha uppsikt 
över ett kommunalförbund. 

I ett kommunalförbund har dess styrelse ansvar, på samma sätt som sty-
relse eller nämnd i en kommun.

I ett kommunalförbund utses förtroendevalda revisorer. De granskar och 
prövar med samma uppdrag och på samma sätt som i en kommun. 

I ett kommunalförbund med eget fullmäktige sker ansvarsprövningen i 
detta fullmäktige. I ett förbund med direktion sker ansvarsprövningen i res-
pektive medlems fullmäktige. 
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Finansiella samordningsförbund 

En särskild samverkansform mellan kommuner, landsting/regioner och staten 
är finansiella samordningsförbund. Dessa förbund arbetar med att planera, be-
ställa och finansiera rehabiliteringsinsatser för återgång till arbetslivet. Sam-
ordningsförbunden liknar kommunalförbunden till sin form och reglering 12. 

I ett samordningsförbund har dess styrelse ansvar.
I ett samordningsförbund utses förtroendevalda revisorer från kommuner 

och landsting/regioner. Staten utser också en revisor, denna är upphandlad 
av Försäkringskassan. Revisorerna granskar och prövar med samma uppdrag 
och på samma sätt som i en kommun. 

Ansvarsprövningen sker i respektive medlemsfullmäktige samt för statens 
del i Försäkringskassans styrelse.

externa utförare
Fullmäktige kan också lämna över verksamhet till externa utförare – privata 
företag, ideella föreningar eller enskilda uppdragstagare. Det sker i allmänhet 
efter upphandling i någon form enligt LOU, LUF och LOV. Myndighetsutöv-
ning får inte överlämnas om det inte finns särskilt stöd för det i lag.

När verksamhet lämnas till externa utförare har fullmäktige ett ansvar att 
säkra möjligheten till kontroll och uppföljning. Likaså ska kommunen genom 
avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn 
i hur verksamheten utförs. 

Ansvaret för verksamheten har den styrelse eller nämnd som kontrakterar 
och finansierar verksamheten och som i vissa fall är tillståndsmyndighet och/
eller bidragsgivare (t ex enskilda förskolor).  

Kommunens revisorer granskar om styrelsen eller nämnden har tagit sitt 
ansvar – om verksamheten är ändamålsenlig och ger avsedda effekter, om 
styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig och om rapportering och rä-
kenskaper är riktiga. 

För att kunna granska om verksamheten är ändamålsenlig kan revisorerna 
behöva få tillträde hos den externa utföraren. Revisorernas tillträde kan be-
höva säkras i avtalet med utföraren. 

Den externa utföraren i sig är alltså inte objekt för kommunens revisorers 
granskning vad gäller ekonomi/redovisning, drifts- och affärsförhållanden. 
Utföraren har sina egna revisorer som granskar deras räkenskaper och för-
valtning. 

Fristående skolor är inte en del av kommunens verksamhet. Kommunen är 
inte huvudman och kommunens revisorer kan inte granska skolans verksamhet.

Not. 12.  Lag om finansiell samordning 25–26§§
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Frågor till tankar och samtal

 > Finns det en gemensam kunskap i kommunen – i fullmäktige, styrelse, 
nämnder, beredningar och förvaltning – om uppdrag, ansvar och ansvars-
prövning och om revisionens funktion och arbete?   
Återkommande utbildning och samtal? 

 > Hur vill fullmäktige arrangera kommunens revision – antal revisorer, fö-
reskrifter, ekonomi mm? Har revisionen tillfredsställande förutsättningar 
för sitt uppdrag? Hur finansieras lekmannarevisionen? 

 > Kan dialogen mellan fullmäktiges presidium och revisorerna fördjupas?  
Dialog om vad, när och hur, initiativ/ansvar?   

 > Hur kommunicerar revisorerna sitt arbete med hela fullmäktige?  
Använder fullmäktige, styrelse och nämnder resultatet av revisorernas 
granskning till förbättring och utveckling? 

 > Hur ser ansvarsprövningsprocessen ut i kommunen – tidplan, beredning 
och behandling i fullmäktige mm?  
Finns det en beredskap inför en eventuell kritisk situation? 

 > I vilka olika former driver kommunen sin verksamhet?  
Har fullmäktige säkrat möjligheten till uppföljning av verksamhet som 
bedrivs av externa utförare? Har revisorernas tillträde att granska externa 
utförare säkrats i avtal? 

 > Är informationen på kommunens webbplats om revisorerna, deras arbete 
och resultat tillgänglig och tydlig för medborgarna?
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