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§ 1 

 

Diarienr: KS‐2021/00193 

Regler för hantering av kommunrevisionens budget 

och förslag till budget för kommunrevisionen 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa regler för beredning av kommunrevisionens budget 

 

att fastställa kommunrevisionens budget för 2022.  

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av den 

kommunala verksamheten oavsett verksamhetsform. Det är 

kommunfullmäktige som utser förtroendevalda revisorer i Umeå kommun. 

Under mandatperioden 2018‐2022 har kommunfullmäktige utsett 7 

förtroendevalda revisorer att ingå i kommunrevisionen.  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har kommunfullmäktiges 

presidium bland annat i uppgift att bereda kommunrevisionens budget 

inför fastställande av kommunfullmäktige. 

 

Då kommunrevisionens budget således ej ska beredas av kommunstyrelsen 

inom Umeå kommuns ordinarie budgetberedning utan av 

kommunfullmäktiges presidium finns behov av att reglera hur denna 

beredning ska ske samt vilka utgångspunkter som uppräkning och 

revidering av kommunrevisionens budget vilar på. Därför presenteras i 

bilaga 1 förslag till regler för hantering av kommunrevisionens budget.  

Förslag till kommunrevisionens budget för 2022 framgår i bilaga 2.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021‐06‐02 inklusive: 

Bilaga 1 ‐ Förslag till regler för beredning av kommunrevisionens budget.  

Bilaga 2 ‐ Förslag till kommunrevisionens budget för 2022 
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Relaterade dokument 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF, rev 2020‐03‐30) 

Arvodesregler för förtroendevalda (KF, rev 2020‐12‐15) 

Reglemente för Umeå kommuns revisorer (KF 2019‐04‐29 §95) 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen   

 

 

 

   



Sida 5 av 7 

Umeå kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktiges presidium  2021‐06‐09 

 

       
Justerares sign:    Utdraget bestyrks: 

 

§ 2 

 

Diarienr: KS‐2021/00193 

Regler för hantering av lekmannarevisionens 

budget och förslag till budget för 

lekmannarevisionen 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa regler för beredning av budget för lekmannarevisionen 

 

att fastställa budget för lekmannarevisionen 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av den 

kommunala verksamheten oavsett verksamhetsform. Det är 

kommunfullmäktige som utser lekmannarevisorer i Umeå kommuns hel‐ 

eller majoritetsägda bolag. Lekmannarevisorerna väljs bland de 

förtroendevalda i Kommunrevisionen.  

 

Omfattning av lekmannarevisionen fastställs av kommunfullmäktige och 

finansieras via UKF med årlig uppräkning fastställd av kommunfullmäktige. 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning har 

kommunfullmäktiges presidium bland annat i uppgift att bereda 

revisorernas budget.  

 

Då lekmannarevisionens budget således ej ska beredas av UKF AB eller av 

kommunstyrelsen inom Umeå kommuns ordinarie budgetberedning utan 

av kommunfullmäktiges presidium finns behov av att reglera hur denna 

beredning ska ske samt vilka utgångspunkter som uppräkning och 

revidering av lekmannarevisionens budget vilar på. Därför presenteras i 

bilaga 1 förslag till regler för hantering av lekmannarevisionens budget.  

Förslag till budget för lekmannarevisionen 2022 framgår av bilaga 2.  
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Nuläge och reglering från kommunfullmäktige 

Förtroendevalda revisorer har rätt till ersättning (arvode) i enlighet med 

kommunens arvodesregler för förtroendevalda. Utöver denna 

grundläggande ersättning utgår även ett specifikt arvode till de 

förtroendevalda revisorer som även väljs till lekmannarevisorer i de 

kommunala bolagen. Arvodet är beräknat utifrån revisionsuppdragets 

storlek och att varje bolag har max två revisorer som reviderar bolaget och 

ev dotterbolag (koncern). Uppräkning av arvodet sker från och med 1 

januari varje år med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen 

av utfall av kommunens avtal under föregående år. För 2021 uppgår 

arvodet till: 

 
Observera att kommunfullmäktige utsett fler än en lekmannarevisor i 

flertalet av de större kommunala bolagen. 

 

I nedanstående tabell redovisas i sammanställd form de kommunala 

bolagens utbetalda ersättning till de sakkunniga som bistått 

Lekmannarevisionen 2019 och 2020. 

 

 
 

Orsaken till att kostnaden var väsentligt lägre 2019 än 2020 står att finna i 

väsentligt lägre kostnader för både grundarvode till sakkunniga och 

kostnader för fördjupade granskningar 2019 jämfört med 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021‐06‐02 inklusive: 

Bilaga 1 ‐ Förslag till beredning av lekmannarevisionens budget 

Bilaga 2 ‐ Förslag till rambudget för lekmannarevision 2022 
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Relaterade dokument 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF, rev 2020‐03‐30) 

Riktlinjer för ägarstyrning (KF 2021‐03‐29) 

Arvodesregler för förtroendevalda (KF, rev 2020‐12‐15) 

Reglemente för Umeå kommuns revisorer (KF 2019‐04‐29 §95) 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen   
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Regler för hantering av kommunrevisionens budget och
förslag till budget för kommunrevisionen 2022

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Att fastställa regler för beredning av kommunrevisionens budget

Att fastställa Kommunrevisionens budget för 2022

Bakgrund
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av den kommunala verksamheten
oavsett verksamhetsform. Det är kommunfullmäktige som utser förtroendevalda revisorer i Umeå
kommun. Under mandatperioden 2018-2022 har kommunfullmäktige utsett 7 förtroendevalda
revisorer att ingå i kommunrevisionen.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har kommunfullmäktiges presidium bland annat i uppgift
att bereda kommunrevisionens budget inför fastställande av kommunfullmäktige

Då kommunrevisionens budget således ej ska beredasav kommunstyrelsen inom Umeå kommuns
ordinarie budgetberedning utan av kommunfullmäktiges presidium finns behov av att reglera hur
denna beredning ska ske samt vilka utgångspunkter som uppräkning och revidering av
kommunrevisionens budget vilar på. Därför presenteras i bilaga 1 förslag till regler för hantering av
kommunrevisionens budget.

Förslag till kommunrevisionens budget för 2022 framgår i bilaga 2.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Förslag till regler för beredning av kommunrevisionens budget.
Bilaga 2 - Förslag till kommunrevisionens budget för 2022

Relaterade dokument
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF, rev 2020-03-30)
Arvodesregler för förtroendevalda (KF, rev 2020-12-15)
Reglemente för Umeå kommuns revisorer (KF 2019-04-29 §95)
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Bilaga 1 - Förslag till regler för beredningav kommunrevisionens
budget

Förslag rörande beredning, budgetens innehåll och indexering
Stadsledningskontoret ansvarar för att årligen ta fram förslag till budget för kommunrevisionen på
uppdrag av kommunfullmäktiges presidium. Förslag till rambudget för kommunrevisionen fastställs i
samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för kommunens nämnder.

Budgetram för kommunrevisionen föreslås hädanefter innefatta nedanstående poster,
indexuppräkning sker i enlighet med förslag i nedanstående tabell:

Budgetpost Förklaring Indexering/ uppräkning
Arvoden Arvoden för förtroendevalda revisorer (i

enlighet med fastställt arvodesreglemente)
I enlighet med uppräkning i
fastställt arvodesreglemente

Övriga verksamhetskostnader -
förtroendevalda

Driftmedel för teknik, transporter etc Årlig uppräkning med 1%
(index för driftskostnader
Umeå kommun).

Övriga verksamhetskostnader -
sakkunniga

Ersättning till sakkunniga som på uppdrag
av kommunrevisionen genomför
granskningar av kommunens styrelse och
nämnder (totalsumma inkl grundarvode för
sakkunniga samt ersättning för fördjupade
granskningar)

Årlig uppräkning med 1%
(index för driftskostnader
Umeå kommun).

Förslag till hantering vid väsentliga förändringar i kommunens organisation
Förändringar i kommunens organisation som är av så pass omfattande karaktär att de föranleder
revidering av kommunens arvodesreglemente ska även föranleda att kommunrevisionens budget ses
över.

Detta innebär att kommunrevisionens budget bör ses över och vid behov anpassas om:

Nya nämnder/ förvaltningar bildas
Befintliga nämnder utökasväsentligt genom skatteväxling eller ansvarsövertagande från
annan part
Befintliga nämnder slås samman eller läggs ner
Befintliga nämndersverksamhet minskas genom skatteväxling eller ansvarsöverlåtelse till
annan part

Om sådan väsentlig förändring aviseras genomför stadsledningskontoret bedömning och tar vid
behov fram förslag till förändring av kommunrevisionens budget på uppdrag av kommunfullmäktiges
presidium.

Förslag till hantering vid väsentliga förändringar i kommunrevisionens uppdrag
Förändringar i lagstiftning, riktlinjer eller författning som är av sådan omfattning att
kommunrevisionens uppdrag väsentligt förändras bör även föranleda att kommunrevisionens budget
revideras. Kommunrevisionen ansvarar för att påtala sådana förändringar till Stadsledningskontoret
senast 31 marsåret före förändringen får genomslag.
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Bilaga 2 - Förslag till budget för kommunrevision 2022

Budgetpost
Budget

2020 (tkr)
Budget

2021 (tkr)

Procentuell
uppräkning
2021-2022

Förändring
2021-2022

(tkr)

Förslag
Budget 2022

(tkr)
Arvoden 690 848* 2,77% 23 871
Övriga verksamhetskostnader förtroendevalda 15 25 1% 0 25
Övriga verksamhetskostnader sakkunniga 2839 2861 1% 29 2890
S:a 3544 3734 52 3786

*Budget för kommunrevisionen utökades inför 2021 med 143 tkr utöver index.
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Regler för hantering av lekmannarevisionens budget
och förslag till budget för lekmannarevisionen 2022
Kommunfullmäktige föreslås besluta

Att fastställa regler för beredning av budget för lekmannarevisionen

Att fastställa budget för lekmannarevisionen 2022

Bakgrund
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av den kommunala verksamheten
oavsett verksamhetsform. Det är kommunfullmäktige som utser lekmannarevisorer i Umeå
kommuns hel- eller majoritetsägda bolag. Lekmannarevisorerna väljs bland de förtroendevalda i
Kommunrevisionen.

Omfattning av lekmannarevisionen fastställs av kommunfullmäktige och finansieras via UKF med årlig
uppräkning fastställd av kommunfullmäktige. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning har
kommunfullmäktiges presidium bland annat i uppgift att bereda revisorernas budget.

Då lekmannarevisionens budget således ej ska beredas av UKF AB eller av kommunstyrelsen inom
Umeå kommuns ordinarie budgetberedning utan av kommunfullmäktiges presidium finns behov av
att reglera hur denna beredning ska ske samt vilka utgångspunkter som uppräkning och revidering av
lekmannarevisionens budget vilar på. Därför presenteras i bilaga 1 förslag till regler för hantering av
lekmannarevisionens budget.

Förslag till budget för lekmannarevisionen 2022 framgår av bilaga 2.

Nuläge och reglering från kommunfullmäktige
Förtroendevalda revisorer har rätt till ersättning (arvode) i enlighet med kommunens arvodesregler
för förtroendevalda. Utöver denna grundläggande ersättning utgår även ett specifikt arvode till de
förtroendevalda revisorer som även väljs till lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Arvodet är
beräknat utifrån revisionsuppdragets storlek och att varje bolag har max två revisorer som reviderar
bolaget och ev dotterbolag (koncern). Uppräkning av arvodet sker från och med 1 januari varje år
med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av utfall av kommunens avtal under
föregående år. För 2021 uppgår arvodet till:

Bolag Ersättning per
revisor (kr)

Antal
revisorer

Bostaden AB 11 556 2
Umeå Energi AB 15 409 2
Umeå Kommunföretag AB 11 556 2
Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin, inklusive Umeva) 7 706 2
Umeå Parkerings AB (Upab) 3 852 2
Infrastruktur i Umeå AB (Inab) 7 706 2
Dåva Deponi AB 3 852 2

Observera att kommunfullmäktige utsett fler än en lekmannarevisor i flertalet av de större
kommunala bolagen.
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I nedanstående tabell redovisas i sammanställd form de kommunala bolagens utbetalda ersättning
till de sakkunniga som bistått Lekmannarevisionen 2019 och 2020.

Ersättning till sakkunniga (kr) 2019 2020
Grundarvode sakkunniga (för grundläggande granskning mm) 160 000 250 000
Kostnad för fördjupade granskningar 210 000 320 000
S:a 370 000 570 000

Orsaken till att kostnaden var väsentligt lägre 2019 än 2020 står att finna i väsentligt lägre kostnader
för både grundarvode till sakkunniga och kostnader för fördjupade granskningar 2019 jämfört med
2020.

Relaterade dokument
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF, rev 2020-03-30)
Riktlinjer för ägarstyrning (KF 2021-03-29)
Arvodesregler för förtroendevalda (KF, rev 2020-12-15)
Reglemente för Umeå kommuns revisorer (KF2019-04-29 §95)

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Förslag till beredning av lekmannarevisionens budget

Bilaga 2 - Förslag till rambudget för lekmannarevision 2022
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Bilaga 1 - Förslag till regler för beredningav lekmannarevisionens
budget

Förslag rörande beredning, budgetens innehåll, ansvar för respektive budgetpost och indexering
Stadsledningskontoret ansvarar för att årligen ta fram förslag till rambudget för lekmannarevisionen
på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium. Förslag till rambudget för lekmannarevisionen
fastställs i samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för kommunens nämnder.

Lekmannarevisionens fakturor och arvodesanspråk tillställs UKF och/eller berört kommunalt bolag.
Någon medelsöverföring mellan UKF och kommunstyrelsen avseende lekmannarevisionens budget
sker således ej. UKF och berörda kommunala bolag ansvarar för att avsätta de medel som behövs för
att täcka lekmannarevisonens kostnader i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd rambudget
för lekmannarevision.

Budgetram för lekmannarevisionen föreslås hädanefter innefatta nedanstående poster,
ansvarsfördelning och uppräkning sker i enlighet med förslag i nedanstående tabell:

Budgetpost Ansvar för budgetpost Indexering/ uppräkning
Arvoden för lekmannarevisorer i de
kommunala bolagen (i enlighet med fastställt
arvodesreglemente)

UKF AB eller respektive
bolag

I enlighet med uppräkning i
fastställt arvodesreglemente

Driftmedel för teknik, kompetensutveckling etc Ingår i kommun-
revisionens budget

Ingår i kommunrevisionens
budget

Ersättning till sakkunniga som på uppdrag av
lekmannarevisionen genomför granskningar av
de kommunala bolagen (totalsumma inkl
grundarvode för sakkunniga samt ersättning för
fördjupade granskningar)

UKF AB Årlig uppräkning med 1%
(index för driftskostnader
Umeå kommun). Basår 2020

Förslag till hantering vid väsentliga förändringar i koncernstruktur
Förändringar i koncernstruktur eller enskilda bolag som är av så pass omfattande karaktär att de
föranleder revidering av kommunens arvodesreglemente ska även föranleda att
lekmannarevisionens rambudget för ersättning till sakkunniga ses över.

Detta innebär att rambudgeten för sakkunnigt stöd till lekmannarevisionen bör anpassasom antalet
lekmannarevisorer förändraseller vid väsentlig förändring av omfattningen av befintliga
lekmannarevisorers uppdrag på grund av att:

Nya bolag/dotterbolag bildas
Befintliga bolag utökasväsentligt genom expansion, fusion eller tillväxt
Befintliga bolag fusioneras, avyttras eller läggs ner
Befintliga bolags verksamhet minskas i väsentlig omfattning

Om sådan förändring sker upparbetas förslag till förändring av lekmannarevisionens rambudget av
stadsledningskontoret på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium. UKF ansvarar för att påtala
planerade och kända förändringar till Stadsledningskontoret senast 31 marsåret före förändringen
kan få genomslag.

Förslag till hantering vid väsentliga förändringar i lekmannarevisionens uppdrag
Förändringar i lagstiftning, riktlinjer eller författning som är av sådan omfattning att
lekmannarevisionens uppdrag väsentligt förändras bör även föranleda att lekmannarevisionens
rambudget för ersättning till sakkunniga ses över. Lekmannarevisionen ansvarar för att påtala sådana
förändringar till Stadsledningskontoret senast 31 marsåret före förändringen får genomslag.
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Bilaga 2 - Förslag till rambudget för lekmannarevision 2022 (kr)

Budgetpost Ansvar för budgetpost Utfall 2020 Budgetram 2021 Förslag budgetram 2022 Kommentar
Arvoden för
förtroendevalda
lekmannarevisorer

UKF AB och/eller
respektive bolag

106 280 Uppräkning i enlighet med
fastställt arvodesreglemente

Uppräkning i enlighet med
fastställt
arvodesreglemente

Uppräkning i enlighet med reglering i
fastställt arvodesreglemente

Övriga
verksamhetskostnader
- förtroendevalda

Ingår i kommun-
revisionens budget

0 0 0 Ingår i kommunrevisionens budget

Ram för ersättning till
sakkunniga

UKF AB 570 000 581 457 587 272 Årlig uppräkning med 1% (index för
driftskostnader Umeå kommun)
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