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Plats och tid 

Beslutande 

Rådrummet, torsdagen den 4 juni 2020 kl 08:00 

Ledamöter 

Göran  Norlander (S), Ordförande 
Kristoffer Bodin (M), 1:e vice ordförande §§ 39-41, 43 
Eva Olstedt Lundgren (L), 2:e vice ordförande 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

- 

Övriga närvarande Petra Norberg, tf. kanslichef och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Eva Olstedt-Lundgren (L) 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer § 42
Jeanette George 

Ordförande 

Göran  Norlander 

Justerare 

Eva Olstedt-Lundgren 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges presidieberedning 

Sammanträdesdatum 2020-06-04 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-04 Datum då anslaget tas ned 2020-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 

Jeanette George 
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§ 39 Dnr 35369  

Val av justerare till kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar 

att välja Eva Olstedt-Lundgren (L) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 42 Dnr 2019-000527 1.1.1.2 

Budget för revisionen - begäran om utökad budgetram 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att revisionens äskande om 170 000 kr hanteras av kommunfullmäktiges 

presidium inom befintlig budgetram för fullmäktige 2020, samt  

att begäran om uppräkning av revisionens budget enligt KPI för 2021, 

behandlas i den framskjutna budgetprocessen, av fullmäktiges presidium, 

enligt god revisionssed, senast november 2020  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) och Eva Olstedt-Lundgren. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Kristoffer Bodin (M) i handläggningen i detta 

ärende. 

Bakgrund 

Revisionens budgetram för 2018 och 2019 har varit 1 885 tkr och oförändrad 

mellan åren. Inför och under budgetåret 2020 har revisionen vid två tillfällen 

yrkat på utökad budgetram. Den första inkom 2019-03-21, och innehöll en 

begäran om 0,1 mnkr mer i budgetramen för 2020. Motivet till äskandet var 

bland annat högre kostnader för arvoden och sakkunniga biträden. 

Revisionens äskande hanterades inte i formen av ett beslut, men var en 

aspekt i budgetprocessen. Äskandet bifölls inte, sett till den budgetram för 

revisionen som beslutades för år 2020. Förfarandet följer instruktionerna 

inför budgetprocessen 2020 och budgetbeslutet i fullmäktige ses som svar på 

äskanden, oavsett vilken verksamhet som yrkar. Budgetramen för revisonen 

2020 beslutades vara på samma nivå som 2018 och 2019, det vill säga 1 885 

tkr. 
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2019-11-21 äskade revisionen om ytterligare 170 000 kr och budgetramen 

summerades då uppgå till 2 170 tkr. Revisonen har då i sin beräkning av 

budgetramen ett antagande om att äskandet om 0,1 mnkr beviljas. Ökningen 

motiverades bland annat av fler arvodesberättigade möten i samband med 

verksamhetsbesök, fler granskningar, att revisionens arbete bidrar till en 

effektiv verksamhet samt möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. 

Kommunfullmäktiges beredning har beslutat tillstyrka äskandet om 170 000 

kr. Vilket ger revisonen en budgetram om 2 055 tkr. Kommunfullmäktiges 

presidium föreslog kommunstyrelsen att utökningen skulle tas från 

kommunens resultat år 2020.  

Kommunstyrelsen hanterade ärendet om äskande av 170 000 kr 2020-03-03 

och återremitterade ärendet med motiveringen att äskandet inte utgick från 

beslutad budgetram och med önskemålet om att underlaget skulle 

kvalitetssäkras och kompletteras med en risk- och väsentlighetsanalys. 

Ärendet om revisionens äskande om utökad budgetram har komplicerats av 

det faktum att budgeten för revisionen är förlagd till kommunstyrelsen till 

och med år 2020 års slut. Från och med 2021 är budgeten för revisonen 

förlagd till kommunfullmäktige, vilket är naturligt utifrån att vara 

uppdragsgivare. Den politiska processen har därför tagits upp för beslut i 

fullmäktiges beredning, och därefter beretts i kommunstyrelsen, som har de 

ekonomiska medlen, för att sedan tas upp i fullmäktige. 

Revisionens reglemente påvisar att revisorerna är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 

verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 

företag. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om 

verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de 

politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att 

främja arbetet med styrning, ledning och kontroll av verksamheterna. 

Fullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och budget för revisionernas 

verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium.  

Förvaltningens bedömning är, genom den process som här är beskriven, att 

anse äskandet om 0,1 mnkr som behandlat, men inte besvarat som enskilt 

ärende, men besvarat genom beslutad budgetram för år 2020. Att 

kommunstyrelsens anser återremissens frågeställningar vara besvarade samt 

att verkställa kommunfullmäktiges presidiums beslut om utökad budgetram 

om 170 000 kr för år 2020. Utökningen finansieras genom att medel tas från 

kommunens resultat. Angående revisionens äskande om uppräkning av 

budgetramen för år 2021 enligt KPI, förordar förvaltningen och god 

revisionssed att det hanteras av kommunfullmäktiges presidium i den 

framskjutna budgetprocessen senast i november 2020. 

Revisionen svar på återremissen återfinns i bilaga. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 80 

______  

 


