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REVISIONENS UPPDRAG
De förtroendevalda revisorerna granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och
styrelsernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. De
förtroendevalda revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag att i enlighet med Kommunallagen
9 kap 9 § årligen granska och pröva om:
•

verksamheterna sköts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande
sätt
• kommunens räkenskaper är rättvisande
• den interna kontrollen som görs inom styrelserna och nämnderna är tillräcklig
• kommunfullmäktiges beslut, lagar och bestämmelser följs
Ytterst prövar revisorerna styrelsers och nämnders ansvarstagande och uttalar sig om detta till
kommunfullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan.
De förtroendevalda revisorerna är också valda lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska
enligt ABL 10 kap 3 § granska om de kommunala bolagens verksamheter sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna
kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisorerna beskriver sina iakttagelser i en granskningsrapport.
Granskningen av bolagets räkenskaper, årsredovisning och interna kontroll utförs av bolagets
auktoriserade revisor, som uttalar sig i ansvarsfrågan.
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REVISIONENS RESURSER
Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer bestående av ordförande och vice ordförande
samt tre ledamöter. De förtroendevalda revisorerna har mellan sig fördelat olika
bevakningsområden avseende nämnder och kommunala bolag, kommunalförbund och
samordningsförbund
(se bilaga 1).
Kommunen har ett eget revisionskontor med sakkunniga som biträder de förtroendevalda
revisorerna och lekmannarevisorerna. Därtill finns ekonomiska resurser för upphandling av
externa konsulter i revisionsarbetet. Revisionskontoret leds av en stadsrevisor.
Kommunrevisionen är den samlade benämningen för de förtroendevalda revisorerna och
revisionskontoret.
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REVISIONENS ARBETSSÄTT
INLEDNING
Revisorerna bedriver en oberoende och objektiv granskning av kommunens verksamhet.
Opartiskhet och saklighet genomsyrar revisorernas agerande, bedömningar och uttalanden. Varje
revisor är oberoende i förhållande såväl till granskade nämnder och styrelser som till
uppdragsgivaren kommunfullmäktige. Kommunens revisorer samordnar granskningen i
kommunen och i de kommunala företagen, inklusive samverkan med respektive företags
auktoriserade revisor.
Kommunrevisionens övergripande mål är att enligt lagstiftningen och god revisionssed
•
•
•

lämna tillräckliga och tillförlitliga underlag som skall ligga till grund för fullmäktiges prövning
och beslut i ansvarsfrågan
lämna tillräckliga och tillförlitliga underlag som skall ligga till grund för lekmannarevisorernas
uttalande i granskningsrapporterna avseende bolagen
ge underlag till förändring och utveckling i verksamheterna

GOD SED
God revisionssed i kommunal verksamhet avser granskning och prövning av de som ansvarar för
beredning, verkställighet och förvaltning inom det kommunala ansvarssystemet. God revisionssed
i kommunal verksamhet omfattar också revisionen i andra revisionsuppdrag till vilka fullmäktige
utser revisorer. God revisionssed gäller på samma sätt för lekmannarevisionen i de kommunala
bolagen, med undantag för räkenskaperna som granskas av den auktoriserade revisorn i bolaget.
God revisionssed är de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som råder i en kvalitativt
representativ krets av revisorer. God sed är den praxis som bildats som norm för genomförandet
av revisionen.

REVISIONSPROCESSEN
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår, från
riskanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen.
Revisionsprocessen är avslutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen
är uppdelad i tre delar – planera, granska och pröva. Revisorernas kommunikation,
dokumentation och kvalitetssäkring återkommer i varje del av revisionsprocessen. Revisorerna
beställer granskningar eller stöd som ska genomföras av de sakkunniga.

VÄSENTLIGHETS OCH RISKANALYS
När revisorerna bedömer vad som skall granskas görs en riskbedömning av verksamheterna för
att ringa in och avgränsa granskningens omfattning under revisionsåret. Målet med
riskbedömningen är att klargöra vilka de övergripande granskningsområdena bör vara för att
revisorerna skall få det faktaunderlag som de behöver för att med rimlig säkerhet kunna uttala sig
i ansvarsprövningen. Riskanalysen ligger till grund för nästa års revisionsplan. Kommunrevisionen i
Linköping gör en analys för såväl koncernen i sin helhet som för olika nämnder, styrelser och
bolag som ingår däri. Utgångspunkt för riskbedömningen är kommunfullmäktiges mål, riktlinjer
och uppdrag till styrelser och nämnder, de föreskrifter som gäller för verksamheten och analys av
tidigare års granskningar. Nämndernas och bolagens interna kontroll är också en viktig
informationskälla för riskbedömningen. Revisorerna har i detta sammanhang tagit hänsyn till

4

politiska/etiska, ekonomiska, verksamhetsmässiga, säkerhetsmässig som miljömässiga risker.
Risken sätts i relation till konsekvensen av att en företeelse eller händelse förekommer eller kan
inträffa. Det gångna årets händelser och det kommande årets kända händelser beaktas.

ÅRLIG GRANSKNING
Den årliga granskningen syftar till att ge underlag för de förtroendevalda revisorernas bedömning
och uttalande i ansvarsfrågan till kommunfullmäktige. Granskningen ska också leda fram till en
bedömning om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen utmynnar i en revisionsberättelse för respektive nämnd och styrelse.
Lekmannarevisonens granskning utmynnar i en granskningsrapport men där rättvisande
räkenskaper inte har granskats (genomförs av bolagets auktoriserade revisor).
Lekmannarevisorerna yttrar sig inte i ansvarsfrågan.

LÖPANDE GRANSKNING
Under året bedrivs löpande granskning av verksamheterna som bedrivs inom nämndernas och
styrelsernas ansvarsområden vilket bland annat innebär läsning av handlingar, protokoll,
uppföljning av tidigare genomförda granskningar, rådgivning och konsultationer. Den löpande
granskningen innebär också att följa vissa av kommunens större investeringsprojekt. Syftet med
granskningen är att bedöma om nämnderna och styrelserna följer de beslut som fattats av
kommunfullmäktige. Granskningen mynnar ut i en revisionsberättelse.
Den löpande granskningen kan ur ett riskperspektiv också ge upphov till förslag till förstudier eller
fördjupade granskningar.

REVISIONENS MÖTEN
Revisionen kommer under året att ha ett antal sammanträden för diskussion och prövning av
olika revisionsfrågor. Vid dessa möten behandlas också lekmannarevisionens frågor.

KONTAKTER MED KOMMUNFULLMÄKTIGE
I en gemensam strävan att upprätthålla en konstruktiv dialog med kommunfullmäktige, träffas
kommunfullmäktiges presidium och revisionen minst två gånger per år. Mötena har som
utgångspunkt att upprätthålla en dialog med fullmäktiges presidium angående revisionsplan,
årets iakttagelser, granskningsresultat och om pågående eller avslutade granskningar. Det ger
också tillfälle för fullmäktiges presidium och revisionen att diskutera den kommunala
verksamheten och vilken roll revisionen har däri.
•
•
•
•

Minst två träffar per år med kommunfullmäktiges presidium.
Minst en träff med gruppledarna i kommunfullmäktige
Kontinuerlig dialog med fullmäktige angående riskanalys
Avrapportering av granskningsrapporter till fullmäktige

KONTAKTER MED STYRELSER, NÄMNDER OCH BOLAG
Revisorerna antar en sammanträdes- och aktivitetsplan innehållande träffar med presidier och
verksamhetsföreträdare. Syftet med träffarna är att hålla en konstruktiv dialog med nämnderna
och styrelserna för att inhämta information, samt att stödja internkontrollrepresentanterna i
utvecklingen av deras uppdrag. Träffarna ger också möjlighet att diskutera verksamheterna för att
bidra till utveckling och förändring.
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Följande aktiviteter planeras
•
•




Minst två träffar per år med kommunstyrelsens presidium.
Minst två träffar per år med nämndernas och styrelsernas presidium.
Minst en gång per år träffar revisorerna respektive nämnds Internkontrollrepresentanter.
Minst en gång per år träffar revisorerna ledningen i de kommunala bolag där
kommunfullmäktige utsett lekmannarevisorer.
Utbildning/erfarenhetsutbyte med internkontrollrepresentanter.

Verksamhetsföreträdare (nämndrepresentanter, kommunstyrelsens ledande tjänstemän eller
nämndernas chefstjänstemän) inbjuds också till revisorernas sammanträden för att informera
revisorerna i aktuell fråga. Vid behov träffar revisorerna andra företrädare för förvaltningarna.
Träffarna med verksamhetsföreträdare är också till för kontinuerligt informationsutbyte,
rådgivning och stöd.

REVISIONSBERÄTTELSE OCH ÅRSRAPPORTER
Årets revisionsberättelser lämnas till kommunfullmäktige för behandling i april.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport lämnas till det granskade bolaget. Kommunens
revisorer lämnar i mars till kommunfullmäktige ett skriftligt utlåtande angående bolagets
genomförda kommunala uppdrag. Till skrivelsen bifogas lekmannarevisorernas
granskningsrapport
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REVISIONSARBETET 2016
I enlighet med kommunallagen och god revisionssed granskas årligen alla nämnder, styrelser och
bolag.
Kommunrevisionen har utifrån genomförd riskanalys ringat in och prioriterat ett antal områden
som särskilt skall granskas under 2016. Granskningarna är indelade i löpande granskning,
förstudier och fördjupade granskningar. Löpande granskning innebär att revisionen utöver att
följa utvecklingen i nämnderna och styrelsernas verksamheter även löpande mer ingående följer
upp en viss verksamhet eller ett visst projekt. Innan beslut om granskning sker kan det i vissa fall
vara lämpligt att genomföra en förstudie i syfte att ge underlag för en bedömning om det bör
genomföras en fördjupad granskning av området och med vilken inriktning. Förstudier genomförs
också för att inhämta mer information och fånga utvecklingen i nämnder och styrelse inom
områden där revisorerna bedömer att risker kan finnas. Fördjupade granskningsprojekt innebär
tidskrävande granskningsinsatser och resulterar alltid i en skriftlig revisionsrapport vid avslutad
granskning. Oväntade händelser under året som är av väsentlig karaktär kan medföra
omprioriteringar av granskningsinsatserna.

REVISIONSARBETET 2016 FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER
LÖPANDE GRANSKNING
Granskningarna syftar till att bedöma hur väl nämnderna och styrelserna följer de beslut
fullmäktige fattat. Detta innebär också att ändamålsenligheten i verksamheten följs. Den löpande
granskningen skall också följa nämndernas och styrelsernas arbete med den interna kontrollen.
Det löpande granskningsarbetet omfattar följande

•
•
•
•
•
•

Bevaka nämndens/styrelsens budget- och verksamhetsbeslut
Fortlöpande följa nämnders och styrelsens styrning, uppföljning och kontroll
Kontrollera hur nämnden/styrelsen åtgärdat ev. myndighetspåpekanden/domar
Granska nämndens/styrelsens redovisning och interna kontroll
Utifrån väsentlighet och risk för fel fortlöpande granska verksamheten och redovisningen
Kontinuerlig dialog med nämnd och förvaltning samt möte med presidium
Följa bestämda verksamheter/projekt med avseende för risk för ekonomiska avvikelser
eller oegentligheter
Följa stora projekt
I det löpande granskningsarbetet har revisorerna utifrån sin riskanalys prioriterat att följa något
eller några stora projekt.
Nämnders och styrelsers riskbedömningar
I kommunen pågår ett omfattande arbete med den interna kontrollen. Revisorerna har som en
del i sitt eget arbete med riskbedömningar som målsättning att ta del av nämndernas och
styrelsernas arbete med att ta fram riskområden. Revisorerna har också som målsättning att
stötta internkontrollanterna i deras arbete med den interna kontrollen.

FÖRSTUDIER
Innan beslut om granskning sker kan det i vissa fall vara lämpligt att genomföra en förstudie.
Förstudier genomförs för att inhämta information inom olika områden. Händelser som
uppkommer under granskningsåret kan också motivera genomförandet av en förstudie. En
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förstudie skall också ge underlag för en bedömning om det bör genomföras en fördjupad
granskning av området och med vilken inriktning.
Utifrån revisorernas riskanalys har följande områden identifierats för förstudier.
Personalförsörjning
Flera nämnder har i samtal och rapporter tagit upp problem med rekrytering av personal. Brist på
personal inom olika områden kan få stora konsekvenser för verksamheten. Revisorerna vill därför
göra en granskning som belyser hur kommunen jobbar med rekrytering och personalomsättning
samt med det strategiska arbetet kring personalförsörjning nu och i framtiden. Vilken planering
och samverkan finns, och hur agerar man för att stötta nämnder och verksamheter i sina
rekryteringsbehov?
Bildningsnämndens styrning och måluppföljning kring Integration, arbetsmarknadsinsatser och
utbildning för personer med utländsk bakgrund.
Antalet asylsökande har ökat lavinartat under 2015 vilket ytterligare ökar kraven på en effektiv
organisation för mottagande och utbildning så att våra nya kommuninvånare med utländsk
bakgrund så snabbt som möjligt integreras i det svenska samhället och kommer i arbete. Hur
jobbar nämnden med matchning av utbildning och kompetens med de behov som finns på
arbetsmarknaden? Finns samarbete med övriga aktörer i samhället?
Vårdkedjan
Hur fungerar gränssnittet mellan regionen och kommunen och mellan olika instanser i
vårdkedjan? Kommunens revisorer ser en risk för att patienter kan drabbas om det inte finns klara
regler för gränserna mellan till exempel sjukvård, hemtjänst och hemsjukvård. Revisorerna ser
även en risk för ökad vårdtyngd i den kommunala verksamheten vilket kan medföra större risk för
incidenter, särskilt om upphandling till ”lägsta-pris” innebär begränsningar för ökad
personaltäthet. Revisorerna avser att göra en förstudie för att undersöka vilka vårdkedjor och
vilka olika ingångar som finns samt var de största riskerna kan ligga.

FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR
Utifrån revisorernas riskanalys har följande områden identifierats för fördjupade granskningar.
Årlig Granskning av kommunens arbete med intern kontroll
Revisionskontoret granskar varje år alla nämnders och styrelsers Internkontrollrapporter. I
november och december träffar revisionskontoret nämndernas verksamhetsföreträdare för att gå
igenom deras uppföljning av den interna kontrollen.
Intern kontroll
För att bekräfta bilderna som erhållits i den årliga granskningen av Internkontrollrapporterna
planeras fördjupad granskning av ett eller flera specifika granskningsområden som hämtas ur
nämndernas och styrelsernas rapporter.
Årsbokslut och delårsrapport
Revision sker av Linköpings kommuns årsredovisning och den sammanställda redovisningen samt
delårsrapporten. Målet med granskningen av årsbokslutet är att få en grund till revisorernas
uttalande om årsredovisningen i årsberättelsen och i ansvarsprövningen av nämnder och
styrelser. Granskning och avrapportering sker under första kvartalet 2017. Avrapportering sker till
kommunfullmäktige i slutet av april 2017.
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Kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll
Revisorerna planerar en bas-granskning för att bland annat undersöka om ändamålsenliga rutiner
finns gällande styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och mål.

BESÖK OCH TEMAN
Ett led i kommunrevisionens arbete är att inhämta kunskaper om verksamheterna i kommunen.
Under året kommer revisorerna att bjuda in representanter från verksamheterna. Revisorerna
kommer också att genomföra studiebesök under året för att inhämta kunskap.
Revisionskontoret kommer utöver detta att bjuda in eller besöka verksamhetsföreträdare för att
informera sig om verksamheten, bevaka särskilda områden och för att informera sig om den
interna kontrollen. Följande fasta punkter genomförs årligen



Revisionskontoret träffar kontinuerligt ekonomidirektören och chefen för ekonomi och
finans för att avhandla aktuella ämnen inom redovisning och verksamhetsstyrning.
Deltagande i seminarier och informationspunkter i beredningar, till exempel inför budget.
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KOMMUNENS HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 2016
Revisionen av kommunens hel- och delägda bolag genomförs dels av lekmannarevisorerna och
dels av den auktoriserade revisorn. I Linköpings kommun utses alla förtroendevalda revisorer till
Lekmannarevisorer och biträds av de sakkunniga på revisionskontoret. Revisionsplaneringen avser
endast lekmannarevisionen.
Lekmannarevisorerna tar inte del i räkenskapsrevisionen, däremot prövar de om bolagens
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att
de står i överenstämmelse med ändamålet för verksamheten. Granskningen avser också om den
interna kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisorerna har också till uppgift att utöva ägarkontroll.
Uppföljning av Linköpings kommuns särskilda och gemensamt ägardirektiv utgör därför en viktig
del i arbetet. Bolagen granskas, förutom redovisningsrevisionen, på samma sätt som för nämnder
och styrelser i kommunen.
Samplanering av revisionsarbetet görs under året med de auktoriserade revisorerna i bolagen.
Granskningsarbetet prioriteras mellan augusti och februari nästkommande år. Årets
granskningsinsats mynnar ut i en granskningsrapport som kommuniceras till bolaget och
kommunfullmäktige som behandlar rapporten i mars månad.
Följande bolag i Linköpings kommun granskas av lekmannarevisonen.
STADSHUS AB

MODERBOLAG I STADSHUSKONCERNEN

TEKNISKA VERKEN AB

Inklusive dotterbolag

-

BIXIA AB

Delägt dotterbolag till Tekniska verken

STÅNGÅSTADEN AB

Inklusive dotterbolag

LEJONFASTIGHETER

Inklusive dotterbolag

SANKT KORS AB

Inklusive dotterbolag

ARENABOLAGET AB
NULINK AB

Inklusive dotterbolag

LCA
RES MEX
LINKÖPINGS EXPO AB

LÖPANDE GRANSKNING
I den löpande granskningen bevakar lekmannarevisorerna att bolagen arbetar enligt sitt ändamål,
särskilt ägardirektiv och gemensamt ägardirektiv. Det löpande granskningsarbetet omfattar
följande





budget- och verksamhetsbeslut
styrning, uppföljning och kontroll
hur myndighetspåpekanden eller domar åtgärdats
kontinuerlig dialog med bolagens presidium och ledning
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 arbetet med den interna kontrollen
 bestämda verksamheter/projekt med avseende för risk för avvikelser
Lekmannarevisorerna har utöver det som beskrivits ovan identifierat två områden som särskilt
skall bevakas under året.
Finansieringsfrågor inom koncernen
Lekmannarevisorerna bedömer finansieringen av bolagen i koncernen som en risk och kommer
särskilt följa detta under året.
Intern kontroll
Lekmannarevisorerna kommer under året efterfråga redogörelser för bolagens interna kontroll.
Som ett led i detta arbeta kommer revisorerna att samordna arbetet med de auktoriserade
revisorerna.

FÖRSTUDIER
Innan beslut om granskning sker kan det i vissa fall vara lämpligt att genomföra en förstudie.
Förstudier genomförs för att inhämta information och fånga utvecklingen i bolagen inom olika
områden. Händelser som uppkommer under granskningsåret kan också motivera genomförandet
av en förstudie. En förstudie skall också ge underlag för en bedömning om det bör genomföras en
fördjupad granskning av området och med vilken inriktning.
Stångåstaden AB
Revisorerna planerar en förstudie gällande riktlinjer och rutiner för Stångåstadens bostadskö samt
uthyrning i andra hand, och hur styrelsen säkerställer att riktlinjerna följs.
Sankt Kors Fastighets AB, basgranskning
Sankt Kors AB står inför stora investeringar i bland annat Ebbe park. Lekmannarevisorerna
planerar en granskning för att undersöka om ändamålsenliga rutiner finns gällande styrning,
uppföljning och kontroll.
Lejonfastigheter AB.
Lejonfastigheter arbetar med många stora projekt. Lekmannarevisorerna ser en risk om det finns
brister i ledning och styrning av projekten. Lekmannarevisorerna planerar att i mån av tid granska
detta.
Stadshus AB
I de uppdrag Stadshus AB fått genom de särskilda ägardirektiven ingår att uppnå samordning i de
kommunägda bolagen. Lekmannarevisorerna planerar att granska hur denna samordning sker.
Intern kontroll
Utifrån vad den löpande granskningen visar om den interna kontrollen kommer en förstudie att
genomföras i något av bolagen för att bekräfta hur arbetet genomförs och om
internkontrollarbetet är känt i verksamheternas olika delar.

FÖRDJUPADE GRANSKNINGAR
Lejonfastigheter AB.
Lejonfastigheter äger och förvaltar ett stort antal skolor och andra fastigheter för offentlig
verksamhet i Linköpings kommun. Lekmannarevisorerna planerar en granskning för att undersöka
om Lejonfastigheter har en fungerande felanmälningsrutin med uppföljning av fel och åtgärder på
olika fastigheter och bestånd, samt hur uppföljningen sammanställs och kopplas till underhållsplan.
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Linköpingsexpo AB, basgranskning
Bolagets uppdrag är bland annat att genomföra projekt ”LinköpingsBo2017”. Uppdraget är
tidsmässigt begränsat till dess att genomförandet av bo- och samhällsexpo är verkställt. Det
ekonomiska målet är att detta skall ske utifrån ägarens fastställda budget. Revisorerna planerar
en granskning av om företaget har ändamålsenliga rutiner gällande styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten samt avgränsning mot övriga aktörer.
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KOMMUNALFÖRBUND, SAMORDNINGSFÖRBUND OCH ANDRA REVISIONSUPPDRAG

FÖRBUND
Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
Granskas av två revisorer från Linköpings kommun tillsammans med två revisorer från
Norrköpings kommun. Revisionskontoret granskar räkenskaperna i samverkan med Norrköpings
revisionskontor och genomför tillsammans med Norrköpings revisionskontor fördjupade
granskningar.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Granskas av två revisorer från Linköpings kommun tillsammans med två revisorer från
Norrköpings kommun. Revisionskontoret granskar räkenskaperna och genomför tillsammans med
Norrköpings revisionskontor fördjupade granskningar
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Granskas av en revisor från Linköpings kommun tillsammans med en revisor från Kinda respektive
Åtvidabergs kommun, en revisor från regionen och en av staten utsedd auktoriserad revisor.
Revisionskontoret granskar räkenskaperna och genomför fördjupade granskningar

ÖVRIGA UPPDRAG
Granskning av projekt eller annan verksamhet som bedrivs av Linköpings kommun där extern
finansiär kräver ett revisorsintyg.

ÖVRIGT
I planen ingår inte granskning av kommunens fonder och stiftelser och övriga revisionsuppdrag.
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PLANERADE AKTIVITETER
PRESIDIETRÄFFAR NÄMNDER OCH STYRELSER
Under året planerar revisorerna att träffa nämnds och styrelsepresidierna två gånger. En gång i
maj/juni och en träff i november/december. Träffarna ingår i den löpande granskningen. Målet
med träffarna är att inhämta kunskaper, ställa kompletterande frågor om verksamheterna, ge
underlag till förändring och utveckling i verksamheterna och stödja
internkontrollrepresentanterna i deras arbete.

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
Revisorerna kommer under året att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser för kommunens
nämnder och styrelser samt för kommunens bolag för att identifiera områden inom kommunen
och dess bolag där riskerna och konsekvenserna är stora. Utifrån risk- och väsentlighetsanalyserna
prioriteras de mest angelägna granskningarna.

ÖVRIGT ARBETE
Kommunrevisionen arbetar också med





Samverkan med de förtroendevalda revisorerna i Norrköpings kommun
ÖSTREV – nätverk bestående av förtroendevalda revisorer i Östergötland
STAREV – Sammanslutning för kommuner, landsting och regioner med egna
revisionskontor
STAREV syd – Erfarenhetsutbyte mellan kommuner med egna revisionskontor.

Revisionskontoret samverkar med revisionskontoren i Sverige.




Norrköpings revisionskontor
o I granskningsarbetet av kommunalförbund
o Erfarenhetsutbyte genom gemensamma kontorsmöten
Övriga revisionskontor - samverkan kring aktuella revisionsfrågor.
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KOMMUNIKATION
Årets revisionsplan läggs ut på kommunens hemsida, www.linkoping.se.
Revisionsberättelserna för kommunens respektive nämnder och styrelser lämnas till
kommunfullmäktige och innehåller förslag i ansvarsfrågan.
Redovisningen av revisionens genomförda granskningar och den sammantagna bedömningen av
granskningsresultaten samt revisorernas uttalande om kommunens årsredovisning kan godkännas
kommuniceras i Revisorernas Berättelse.
Granskningsrapporterna för bolagen kommuniceras till respektive bolags årsstämma och bifogas
kommunens revisorers utlåtande om respektive bolags genomförda kommunala uppdrag till
kommunfullmäktige.
Den sammanfattande bedömningen av kommunens styrelser, nämnder och bolag föredras också
muntligen inför kommunfullmäktige.
Kommunens revisorer kommunicerar upprättade revisionsrapporter med de som blivit granskade
och med kommunfullmäktige.
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