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kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-11-08

§ 326
Motion om ökade resurser till revisionen. KS 2015-369

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till att tilldelning av resurser till kommunrevisionen
sker utifrån en bedömning av ambitionsnivå och med utgångspunkt från de ekonomiska
riktlinjer som gäller för samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Motion om ökade resurser till revisionen inkommen 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion och föreslår kommunfullmäktige öka
de ekonomiska resurserna i samråd med revisionen för att kunna effektivisera och utöka
deras arbete med granskning av nämnder och styrelser i Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av Sveriges Kommuner och Landstings publikation ”Fullmäktige och revisorerna”
framgår bl.a. följande. ”Fullmäktige svarar för att det finns ekonomiska förutsättningar för
revisionen att genomföra den granskning som lagstiftaren och god revisionssed avser.”
”Vilket ekonomiskt utrymme som revisionen behöver för sitt arbete beror på lokala
förhållanden som kommunens storlek, verksamhetens omfattning och hur den genomförs,
den politiska och ekonomiska situationen, vilka risker revisorerna och fullmäktige
bedömer finns i verksamheten etc. God revisionssed understryker att revisorerna ska
presentera ett underlag till fullmäktige för att de ska kunna bedöma behovet av resurser.”
”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.”
I samband med budget för år 2016 sammanträffade kommunrevisionens presidium och
kommunfullmäktiges presidium och diskuterade revisionens budgetäskande och de
ekonomiska förutsättningarna för kommunen som helhet. Vid dessa möten redogjorde
revisionens för sitt arbete och vilka behov som revisionens bedömde förelåg.
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Forts § 326
Kommunfullmäktiges presidium betonade vikten av att revisonens budget, likt övriga
nämnders, måste vissa en följsamhet till de ekomiska förutsättningar som finns och de
principer som tillämpas i samband med fastställande av budgetanslag till övriga nämnder.
Vidare diskuterades ambitionsnivå, prioriteringar i förhållande till de ekonomiska
förutsättningar.
Sveriges Kommuner och Landsting har för år 2014 sammanställt anslagen till
kommunrevisonen i Sveriges samtliga kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting har ingen sammanställning gjorts för 2015 eller 2016 men allmänt sett har de
inte noterat några större förändringar. Med hänsyn till sammanställningen och
omständigheter i övrigt bedöms kommunrevisionens i Falkenberg anslag om 1 413 tkr för
år 2016 ligga väl i paritet med andra kommuner av motsvarande storlek.
Yrkanden
Anders Jansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan Berge (MP) yrkar bifall till presidiets förslag. Dahn Persson (S) instämmer i Jan
Berges yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Janssons (SD) yrkande mot Jan Berges (MP)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Berges (MP) yrkande.
Reservation
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Anteckning
Dahn Persson (S) antecknar till protokollet att Socialdemokraterna noggrant kommer att
överväga att ge ökade resurser till revisionen kommande år.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-11-09 och anslaget 2016-11-10.
Utdragsbestyrkande
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§2
Motion om ökade resurser till revisionen. KS 2015-369

KF

Kommunfullmäktiges presidium beslutar
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till att tilldelning av resurser till kommunrevisionen
sker utifrån en bedömning av ambitionsnivå och med utgångspunkt från de ekonomiska
riktlinjer som gäller för samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Motion om ökade resurser till revisionen inkommen 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion och föreslår kommunfullmäktige öka
de ekonomiska resurserna i samråd med revisionen för att kunna effektivisera och utöka
deras arbete med granskning av nämnder och styrelser i Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av Sveriges Kommuner och Landstings publikation "Fullmäktige och revisorerna"
framgår bl.a. följande. "Fullmäktige svarar för att det finns ekonomiska förutsättningar för
revisionen att genomföra den granskning som lagstiftaren och god revisionssed avser."
"Vilket ekonomiskt utrymme som revisionen behöver för sitt arbete beror på lokala
förhållanden som kommunens storlek, verksamhetens omfattning och hur den genomförs,
den politiska och ekonomiska situationen, vilka risker revisorerna och fullmäktige
bedömer finns i verksamheten etc. God revisionssed understryker att revisorerna ska
presentera ett underlag till fullmäktige för att de ska kunna bedöma behovet av resurser."
"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."
I samband med budget för år 2016 sammanträffade kommunrevisionens presidium och
kommunfullmäktiges presidium och diskuterade revisionens budgetäskande och de
ekonomiska förutsättningarna för kommunen som helhet. Vid dessa möten redogjorde
revisionens för sitt arbete och vilka behov som revisionens bedömde förelåg.
Kommunfullmäktiges presidium betonade vikten av att revisonens budget, likt övriga
nämnders, måste vissa en följsamhet till de ekomiska förutsättningar som finns och de
principer som tillämpas i samband med fastställande av budgetanslag till övriga nämnder.
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Forts § 326
Kommunfullmäktiges presidium betonade vikten av att revisonens budget, likt övriga
nämnders, måste vissa en följsamhet till de ekomiska förutsättningar som finns och de
principer som tillämpas i samband med fastställande av budgetanslag till övriga nämnder.
Vidare diskuterades ambitionsnivå, prioriteringar i förhållande till de ekonomiska
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Sveriges Kommuner och Landsting har för år 2014 sammanställt anslagen till
kommunrevisonen i Sveriges samtliga kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting har ingen sammanställning gjorts för 2015 eller 2016 men allmänt sett har de
inte noterat några större förändringar. Med hänsyn till sammanställningen och
omständigheter i övrigt bedöms kommunrevisionens i Falkenberg anslag om 1 413 tkr för
år 2016 ligga väl i paritet med andra kommuner av motsvarande storlek.
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Berges yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på Anders Janssons (SD) yrkande mot Jan Berges (MP)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Berges (MP) yrkande.
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Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Dahn Persson (S) antecknar till protokollet att Socialdemokraterna noggrant kommer att
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Vidare diskuterades ambitionsnivå, prioriteringar i förhållande till de ekonomiska
förutsättningar.
Sveriges Kommuner och Landsting har för år 2014 sammanställt anslagen till
kommunrevisonen i Sveriges samtliga kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting har ingen sammanställning gjorts för 2015 eller 2016 men allmänt sett har de
inte noterat några större förändringar. Med hänsyn till sammanställningen och
omständigheter i övrigt bedöms kommunrevisionens i Falkenberg anslag om 1 413 tkr för
år 2016 ligga väl i paritet med andra kommuner av motsvarande storlek.

Kommungrupp
Storlek
200 000-

Genomsnittlig
nettorevisionskostnad
2014 (tkr)

Antal
kommuner

Lägst
Högst
kostnad (tkr) kostnad (tkr)

4

4576

6843

30890

100 000-199 999

11

3795

2617

5506

70 000-99 999

15

2473

1615

4209

40 000-69 999

32

1658

886

3375

20 000-39 999

59

1140

392

1727

10 000-19 999

91

768

192

1468

0-9 999

78

531

220

1021

290

1323

Riket medelvärde
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MOTION OM ÖKADE RESURSER TILL REVISIONEN.
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollorgan med
uppdrag att granska och bedöma ansvarstagandet i den verksamhet som bedrivs i
Falkenbergs kommun. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på
kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.
Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati,
rättssäkerhet, och effektivitet.
Vi inom SD Falkenberg ser revisorerna som ett viktigt redskap för kommunens
ekonomi samt att en granskning av nämndernas arbete är viktigt för att på ett
tidigt stadium upptäcka och komma till rätta med och åtgärda eventuella
felaktigheter.
Därför föreslår vi Sverigedemokrater Falkenberg:
Att man ökar dom ekonomiska resurserna i samråd med revisionen för att kunna
effektivisera och utöka deras arbete med granskning av nämnder och styrelser i
Falkenbergs kommun.

Sara-LenatBjälkö
SD Falkenberg
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