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§ 1 

 
Diarienr: KS-2021/01090 

Budget för kommunrevisionen 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kommunrevisionens budget för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av den 
kommunala verksamheten oavsett verksamhetsform. Det är 
kommunfullmäktige som utser förtroendevalda revisorer i Umeå kommun.  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har kommunfullmäktiges 
presidium bland annat i uppgift att bereda kommunrevisionens budget 
inför fastställande av kommunfullmäktige 
 
Förslag till kommunrevisionens budget för 2023 är beräknat i enlighet med 
de regler kommunfullmäktige fastställde 21 juni 2021 (§138)   
 

 
*Budget för kommunrevisionen utökades inför 2021 med 143 tkr utöver 
index. 

Beslutsunderlag 
Relaterade dokument 
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF, rev 2020-03-30) 
Arvodesregler för förtroendevalda (KF, rev 2021-12-08) 
Reglemente för Umeå kommuns revisorer (KF 2019-04-29 §95) 

Budgetpost 

Budget  
2020 
(tkr) 

Budget 
2021 
(tkr) 

Budget 
2022 
(tkr) 

Förändr 
2022-

23 (tkr) 

Förslag 
Budget 

2023 (tkr) 
Arvoden 690 848* 869 50 919 
Övriga verksamhetskostnader förtroendevalda 15 25 25 0 25 
Övriga verksamhetskostnader sakkunniga 2839 2861 2890 29 2919 
S:a 3544 3734 3784 79 3863 
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Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen  
 
 
 

  



Sida 4 av 6 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktiges presidium 2022-05-30 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 2 

 
Diarienr: KS-2021/01090 

Budget för lekmannarevisionen 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa budget för lekmannarevisionen 2023.  

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.  
 
Förslag till lekmannarevisionens budget för 2023 är beräknat i enlighet 
med de regler kommunfullmäktige fastställde 21 juni 2021 (§138)   
 

 

Förslag till rambudget för lekmannarevision 2023 (kr) 

Budgetpost Ansvar för 
budgetpost 

Budgetram 
2021 (kr) 

Budgetram 
2022 (kr) 

Förslag budgetram 
2023 (kr) Kommentar 

Arvoden för 
förtroendevalda 
lekmannarevisorer  

UKF AB eller 
respektive 
bolag 

123 274 126 294 
Uppräkning i enlighet 
med fastställt 
arvodesreglemente 

Uppräkning i 
enlighet med 
fastställt arvodes-
reglemente 

Övriga 
verksamhetskostnader 
- förtroendevalda 

Ingår i 
kommun-
revisionens 
budget 

0 0 0 
Ingår i 
kommunrevisionen  
budget 

Ram för ersättning till 
sakkunniga UKF AB 581 457 587 272 593 145 

Årlig uppräkning 
med 1% (enligt KFs 
regelverk) 
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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 2021-12-08) 
Reglemente för Umeå kommuns revisorer (KF 2019-04-29 §95) 

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 3 

 
Diarienr: KS-2021/01090 

Kommunfullmäktiges årshjul 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa årshjul för kommunfullmäktige 2023 enligt bilaga.  

Ärendebeskrivning 
Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium 
tagit fram ett årshjul för kommunfullmäktige 2023. Planeringen gäller 
under förutsättning att föreslagna sammanträdestider fastställs och att 
ordinarie planerings- och uppföljningsprocess följs. Det kan även tillkomma 
ytterligare aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Årsjul 2023. 

Beredningsansvarig 
Dan Gideonsson 
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