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Reglemente för revisorerna i Ekerö kommun (KFS 02:1)
Revisorernas organisation
1§
Ekerö kommun har sju revisorer.
2§
Revisionen skall efter den valts konstituera sig och välja en ordförande och en vice
ordförande för mandatperioden. Ordförande ska väljas från oppositionen.
Revisorernas uppgift
3§
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som
påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för
kommunala företag samt detta reglemente.
4§
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i den senaste
versionen av skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.
Budget
5§
Kommunfullmäktiges s presidium skall utgöra budgetberedning för revisorernas
budget. Beredningen skall ske på så sätt att upprättat förslag till budget tas in i
Kommunstyrelsens samlade budgetförslag.
Sakkunniga
6§
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och
lekmannarevisorerna.
Revisorernas sammanträden

Kommunal författningssamling

Nummer: 02:1

Blad: (2)

Utg: Dec 2018

Ers: Jan 2007

7§
Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får även kalla
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda fullmäktigeberedningar och
nämnder.
8§
Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i
granskningsarbetet.
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är
ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden och
ytterligare någon person som revisorerna utser. Vid förfall för ordföranden
undertecknas skrivelsen av vice ordförande.
9§
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv skall tas upp i
protokoll.
Ordförande utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Protokollet justeras
av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i
protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.
Arkiv
10 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av
fullmäktige fastställt arkivreglemente.
Revisionsberättelse
11 §
Kommunrevisionens rapporter förmedlas till fullmäktige successivt varefter
rapporterna slutbehandlats av revisorerna. De sakkunniga gör en slutlig
sammanfattande rapport över sitt granskningsarbete som bifogas
revisionsberättelsen.
_____
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