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INLEDNING 

 

Revisorerna har upprättat en revisionsstrategi för perioden 2015 – 2018. Revisionsstrate-

gin är framåtsyftande och utåtriktad. Denna arbetsordning är ett komplement till revis-

ionsstrategin och behandlar revisorernas inre förhållningssätt. 

 

Revisorerna arbetar långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möj-

liga effekter. De har en fortgående kommunikation med fullmäktige och de nämnder som 

granskas. 

 

 

ORDFÖRANDENS ARBETSFORMER 

 Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. 

 Ordföranden ansvarar för kallelse och dagordning till revisorernas sammanträden. 

 Ordföranden samordnar revisorernas arbete. 

 Förvaltningsärenden ska protokollföras på ordförandens ansvar. 

 Ordföranden biträds i sin utövning av revisionskontoret. 

 

 

REVISORERNAS ARBETSFORMER 

Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra men strävar efter att fatta beslut i 

enighet gällande revisionsarbetet, samt att i största möjliga mån arbeta gemensamt och 

samordnat. För att praktiskt följa samtliga nämnder har revisorerna gjort en informell 

uppdelning av nämndsbevakningen mellan sig. 

Fördelningen framgår av BILAGA. 

 

Vid möten och överläggningar bör minst två av revisorerna närvara. 

 

Revisorerna informerar sig om viktiga ärenden och utvecklingsfrågor i kommunen genom 

att delta i partiarbetet. 

 

Respektive nämnds kallelser, handlingar och protokoll följs kontinuerligt. Vid behov följs 

enskilda frågor upp särskilt. Rapportering lämnas kontinuerligt vid revisionens överlägg-

ningar i granskningsarbetet.   
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SAKKUNNIGA 

Revisorerna biträds främst av de sakkunniga på revisionskontoret men biträds även av 

sakkunniga som upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling LOU. De 

upphandlade sakkunnigas uppdrag är reglerat i avtal mellan revisorerna och revisionsby-

rån.  

 

Revisionskontoret biträder revisorerna i planering, genomförande av överläggningar och 

granskningar samt i deras uppdrag som lekmannarevisorer. Till revisorernas olika bevak-

ningsområden har knutits särskilt sakkunniga som biträden, främst för att följa respektive 

nämnd/styrelse. Biträdena hämtas från revisionskontoret eller upphandlade revisionskon-

sulter. De ska biträda med planering och genomförande av överläggningar med nämnd-

presidier, förberedelser vid revisorernas väsentlighets- och riskanalys. De ska även ge 

förslag till granskningsinsatser inom dessa nämnders verksamhetsområden samt vid fram-

tagande av förslag till formulering av revisionsberättelser.  

  

Genomförandet av revisionen sker genom granskningar i enlighet med den fastställda re-

visionsplanen. Planen innehåller redovisningsrevision med granskningar av tillförlitlighet 

i system och rutiner samt årsredovisning och delårsrapport, granskningar av nämndernas 

och styrelsernas övergripande ansvarsutövande och interna kontroll samt fördjupade 

granskningsprojekt inom verksamhet, process eller funktion. Allt genomförs i enlighet 

med beslutade projektplaner. 

 

Den administrativa servicen åt revisorerna utförs av revisionskontoret. 

 

 

TIDPLANER OCH FORMER FÖR MÖTEN, ÖVERLÄGGNINGAR OCH ANDRA 
AKTIVITETER 

Revisorerna planerar sitt arbete under året och antar en sammanträdes/aktivitetsplan där 

de egna sammanträdena, träffar med olika kommunala organ och bolag finns med. Föru-

tom de egna sammanträdena planeras bland annat för följande möten: 

 Minst två träffar per år med kommunfullmäktiges presidium. 

 Minst två träffar per år med kommunstyrelsens presidium. 

 Minst två gånger per år träffar revisorerna de olika nämndernas presidier. I 

maj/juni respektive november/december och vid behov även i februari/mars innan 

revisionsberättelsen skrivs. 

 Minst en gång per år bjuder revisorerna in respektive nämnds IK-representanter 

och stöder dessa i utvecklingen av deras uppdrag. Denna träff samordnas i första 

hand med presidieträff om det inte finns särskild anledning till en separat träff. 

 Minst en gång per år träffar revisorerna ledningarna i Linköpings Stadshus AB 

och dess dotterbolag. Revisorerna träffar även ledningarna i övriga organisationer 

där de är utsedda av kommunfullmäktige. Vid behov genomförs ytterligare träffar. 

 Nämndrepresentanter, kommunstyrelsens ledande tjänstemän och/eller nämnder-

nas chefstjänstemän inbjuds till revisorernas sammanträden för att informera revi-

sorerna i aktuell fråga. Vid behov träffar revisor/erna andra företrädare för förvalt-

ningar för kontinuerligt informationsutbyte, rådgivning och stöd. 

 Studiebesök genomförs vid anläggningar, institutioner, bolag mm. 

 Revisorerna och de sakkunniga arbetar fram en preliminär revisionsplan inför re-

visionens budgetberedning.   
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KRAV PÅ DOKUMENTATION 

Från revisorernas sammanträden och träffar upprättas minnesanteckningar och/eller pro-

tokoll. Protokoll förs över förvaltningsärenden. 

 

Revisorerna beslutar om projektplan för genomförande av granskningsuppdrag. De sak-

kunniga ska redovisa sina granskningsuppdrag i skriftliga revisionsrapporter som även 

muntligt föredras inför revisorerna. Undantag från krav på skriftliga rapporten får göras 

beträffande mindre granskningsinsatser, vilka kan redovisas muntligt.  

 

Kvalitetssäkring av utförda granskningsprojekt sker genom att granskad verksamhet får ta 

del av och lämna synpunkter på arbetsrapport/arbetsmaterial över granskningen (s.k. sak-

granskning) innan slutlig revisionsrapport upprättas och överlämnas till revisorerna. 

 

När sakkunnigas revisionsrapport föredragits för revisorerna skall rapporten överlämnas 

och eventuellt föredras för granskad nämnd. Revisorerna avgör från fall till fall i vilken 

utsträckning rapporter skall föredras inför granskad nämnd/styrelse. Revisionsrapporter 

som överlämnas till granskad nämnd ska alltid åtföljas av en skrivelse undertecknad på 

sätt som revisorerna bestämmer. Samtidigt utser revisorerna vem som besvarar frågor i 

ärendet. Granskad nämnd ska ges möjlighet att lämna skriftligt svar på granskningsrap-

port, vilket bifogas rapporten när denna delges kommunfullmäktige.  

I skrivelsen till granskad nämnd skall framgå när rapporten kommer att expedieras till 

kommunfullmäktige samt datum när revisorerna senast vill ha nämndens svar för att 

kunna bifoga det med rapporten.  

 

Rapporter, med skrivelse från kommunens revisorer, lämnas kontinuerligt till kommun-

fullmäktige och för kännedom till kommunstyrelsen. Revisorerna avgör från fall till fall i 

vilken utsträckning rapporter skall föredras inför kommunfullmäktige. Revisionen kon-

taktar då KF presidium (med kopia till sekreteraren) och ber att få komma och presentera 

granskningen på ett kommunfullmäktigesammanträde.  

 

Kopia på revisionsrapporter lämnas till övriga nämnder om revisorerna bedömer att rap-

porterna kan vara till nytta i nämndernas fortsatta arbete. 

 

Vid samverkansprojekt med nämnd/förvaltning dokumenteras projektet genom en ge-

mensam rapport för kommunrevisionen och nämnden. 

 

Standarden för revision av finansiella rapporter skall ske i enlighet med SKYREVs tolk-

ning av ISA (International Standards on Auditing).  

 

BUDGET, EKONOMI, ADMINISTRATION OCH RUTINER 

I Linköping utgör kommunfullmäktiges presidium budgetberedning för revisionen. Revi-

sorernas budgetäskande grundas på den revisionsplan som utarbetats utifrån resultatet av 

väsentlighets- och riskanalys samt på den samlade kunskap som finns sedan tidigare om 

kommunen. 

 

Revisorerna följer löpande upp sin ekonomi samt dokumenterar detta vid kommunens or-

dinarie uppföljningar och i samband med bokslut. 
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Förrättningar meddelas och godkänns vid ordinarie överläggning i granskningsarbetet. 

Revisorerna lämnar in sina reseräkningar/utlägg så snart som möjligt efter respektive må-

nads slut.  

 

 

MEDIAKONTAKTER, HEMSIDA ETC 

Alla kontakter med media sker via revisorerna. För att säkerställa att media får en version 

sker kontakterna genom ordföranden om inte annat beslutats av revisorerna. De sakkun-

niga biträdena hänvisar vid eventuell förfrågan till revisorernas ordförande. 

 

Uppgift om revisorerna och revisorernas kontaktuppgifter ska finnas på kommunens/revi-

sorernas hemsida. Revisionens granskningsrapporter från genomförda granskningar läggs 

ut på hemsidan om de inte, enligt revisorernas bedömning, är av känslig karaktär. 

 

 

ÖVRIG FORMALIA, ATTESTRÄTT M.M. 

Revisionens räkenskaper delas mellan ID 101100 som avser revisorerna och ID 101200 

som avser revisionskontoret. Revisorerna utser beslutsattestanter och ersättare i särskilt beslut. 

Protokollsbeslutet skall diarieföras tillsammans med attesteringsbevis där attestantens namn och 

namnteckning samt giltighetstid och aktuell kodsträng för vilken attestanten har fått attesträtt ska 

framgå. 

 

Revisionskontoret svarar för att revisionens fakturor konteras samt mottagningsattesteras. 

 

KOMPETENSUTVECKLING 

Revisorerna deltar i de kurser, konferenser och dylikt som de bedömer vara av vikt för 

uppdragets genomförande. Vid förfall för anmäld revisor till konferens eller kurs erbjuds 

platsen till annan revisor. 

 

Ett viktigt led i revisorernas kompetensutveckling är erfarenhetsutbyte med kollegor från 

andra kommuner. Kommunens revisorer deltar i lämpliga nätverk t.ex. Starev och Östrev. 

Starev består av revisorer i de kommuner, landsting och regioner som har eget revisions-

kontor. I Östrev deltar revisorer från samtliga kommuner i Östergötland samt från Region 

Östergötland. 

 

 

FORMER FÖR SAMORDNING MELLAN REVISIONEN I FÖRVALTNING OCH 
FÖRETAG 

Revisionen av kommunen omfattar även de företag där kommunfullmäktige utsett lek-

mannarevisorer. Samtliga fem förtroendevalda revisorer i kommunen är också lekmanna-

revisorer i de helägda företagen. Fullmäktige har utsett en av lekmannarevisorerna som 

kontaktperson för respektive bolag. I de delägda företagen utser fullmäktige 1 – 2 lek-

mannarevisorer ur kretsen av kommunens revisorer. 

 

För att undvika dubbelarbete och optimera revisionens kvalitet i hela den kommunala or-

ganisationens verksamhet krävs en samordning av revisionen mellan kommunen och fö-

retagen.  
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Samordningen sker i olika led och kan beskrivas enligt följande: 

 

1 Samordning mellan kommunens revisorer. 

 

2 Samordning av revisionen mellan kommunens revisorer och av fullmäktige 

valda lekmannarevisorerna i aktiebolag och revisorer i andra civilrättsliga ju-

ridiska personer. 

 

3 Samordning av revisionen mellan lekmannarevisorer i aktiebolag och yrkes-

revisorerna i dessa och på motsvarande sätt mellan de av fullmäktige valda 

revisorerna i andra juridiska personer och yrkesrevisorerna i dessa. 

 

4 Samordning av revisionen i övergripande bemärkelse mellan kommunens re-

visorer och yrkesrevisorerna i de juridiska personer i vilka fullmäktige valt 

lekmannarevisorer eller revisorer. 

 

Samordningens innehåll 
 

Samordningen bör ske inom följande: 

1 Planering 

2 Sammanträden 

3 Avrapportering 

4 Övrigt informationsinhämtande 
 

 

 

EGEN UTVÄRDERING 

Revisorerna och biträdena utvärderar genomförda aktiviteter i syfte att utveckla arbetssätt 

och metoder för att framöver genomföra än bättre revision. 


