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1.  Inledning och omfattning 

Av kommunallagens (KL) 9 kap. 34 § framgår att en gemensam nämnd skall granskas 

av revisorerna i var och en av samarbetskommunerna. I KL 9 kap.  35 § framgår att 

frågan om ansvarsfrihet och om anmärkning skall prövas av fullmäktige i var och en av 

samarbetskommunerna.  

 

Lysekils kommun, Munkedals kommun och Sotenäs kommun har en gemensam nämnd, 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Denna arbetsordning omfattar samarbete mellan 

revisorerna avseende revision i den gemensamma nämnden. Nämnden inrättades den 

1 januari 2013 och Sotenäs kommun är värdkommun.  

 

De reglementen och avtal som gäller den gemensamma nämnden behandlar inte frågan 

om samarbete mellan kommunernas revisorer. Av God revisionssed i kommunal 

verksamhet framgår att samarbete är önskvärd och att revisorerna bör komma överens 

om hur samarbetet genomförs. Denna arbetsordning reglerar hur revisorerna i Lysekil, 

Munkedal och Sotenäs samarbetar.  

 

Arbetsordningen anger formerna för samarbete mellan revisorerna och behandlar:  

• Ansvarsfördelning 

• Ordförandens roll 

• Finansiering 

• Mötesordning 

• Revisionsinsatsens genomförande  

• Dokumenthantering 

3. Ansvarsfördelning  

Revisorerna i var och en av samarbetskommunerna har ansvar för att granska och 

ansvarspröva den gemensamma nämnden. Arbetsordningen fördelar ansvaret för det 

praktiska granskningsarbetet mellan samarbetskommunernas revisorer. Varje 

revisionsgrupp utser årligen en till två revisorer att representera sin revisionsgrupp i 

revisionen av den gemensamma nämnden. De utsedda revisorerna i de tre kommunerna 

ansvarar för att följa nämndens verksamhet genom protokollsläsning. I övrigt fördelas 

ansvaret som följer: 

 

Revisorerna i värdkommunen  

Ansvarar för att: 

• Förbereda revisionsplan  

• Ta fram kostnadsförslag årligen   

• Kalla till och förbereda möten 

• Genomföra den grundläggande granskningen 

• Ta fram underlag för ansvarsprövning  

• Säkerställa god kommunikation revisorerna emellan 
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Revisorer i övriga samarbetskommuner 

Ansvarar för att:  

• Informera värdkommunen om vilka revisorer som ansvarar för granskning av den 

gemensamma nämnden 

• Delta i möten som värdkommunen kallar till 

• Kommunicera initiativ till möten eller granskningsinsatser till värdkommunen 

• Ta del av den information värdkommunen kommunicerar i anslutning till 

granskningsinsatsen 

• Meddela värdkommunens revisorer eventuella iakttagelser av vikt för granskning 

av den gemensamma nämnden  

4.  Ordförandens roll 

Ordföranden i värdkommunen är särskilt ansvarig för att säkerställa god kommunikation 

kring granskningen. Vidare har ordföranden ansvar för att: 

• I god tid kalla till möten 

• Revisionsplaneringen är färdig i tid 

• Granskningsinsatsen genomförs som planerat 

• Diskussionsunderlag är färdigställt inför ansvarsprövning 

5.  Finansiering 

Kostnader för den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar 

ska delas lika mellan de tre samarbetskommunerna.  

6.  Mötesordning 

Varje år håller revisorerna i samarbetskommunerna ett möte med den gemensamma 

nämnden där revisionens frågor till nämnden framförs. En till två revisorer från respektive 

kommun deltar vid mötet. I anslutning till mötet träffas de ansvariga revisorerna enskilt 

för att diskutera årets revisionsinsats. Värdkommunens revisorer ansvarar för att kalla till 

och förbereda mötet som hålls i perioden september till november.  

 

Vidare hålls ett årligt möte där årets granskningsinsats samt förslag på bedömning 

avseende ansvarsprövning diskuteras för den gemensamma nämnden. Detta möte hålls 

i februari/mars. En till två revisorer från respektive kommun deltar vid mötet. Vid detta 

möte hanteras även nästkommande års planering.  

 

Under året kan det uppkomma ytterligare behov av möten avseende revisorernas 

samarbete. Detta gäller särskilt kring eventuella fördjupade granskningar eller om 

särskilda händelser inträffar i eller i anslutning till den gemensamma nämnden. 

Värdkommunens revisor sammankallar då till extra möte. 



   

4 

 

7. Revisionsinsatsens genomförande 

Den gemensamma revisionen genomförs i tre faser enligt God revisionssed i kommunal 

verksamhet.  

Planering 

Planering av granskningsinsatsen förbereds av värdkommunens revisorer. Planeringen 

sker enligt God revisionssed med bakgrund av en risk- och väsentlighetsanalys. 

Revisionsplaneringen sker i följande steg: 

 

• Förslag till plan för årets granskning presenteras och kommuniceras senast 

under juni månad. Värdkommunens revisorer ansvarar för att ta fram ett förslag 

som bygger på en risk- och väsentlighetsvärdering samt tar intryck av tidigare års 

granskningar. Planeringen omfattar vanligtvis ordinarie grundläggande 

granskning och de frågor som skall ställas på mötet med nämnden.  

• Planering sker i samma möte som ansvarsprövningen i februari/mars. 

Granskning 

Granskningen av den gemensamma nämnden sker enligt den gemensamma 

planeringen. Det är värdkommunens revisorers ansvar att genomföra den 

grundläggande granskningen samt att anordna mötet med företrädare för nämnden. 

Granskningen genomförs inom ramen för värdkommunens ordinarie revisionsinsats och 

med stöd av revisorernas sakkunniga biträden. Under granskningen har 

värdkommunens revisorer även ett ansvar att kommunicera med nämnden samt med 

revisorer i övriga samarbetskommuner. Den grundläggande granskningen redovisas i en 

rapport vilken föredras av värdkommunens revisor i samband med det årliga mötet i 

februari/mars. Följande ingår i den granskningen: 

 

• Grundläggande granskning, som innebär protokollsläsning samt avstämning 

av måluppfyllelse, god ekonomisk hushållning och intern kontroll. 

• Möte med nämnden, genomförs i perioden september till november. 

Värdkommunens revisor ansvarar för mötet och berörda revisorer från samtliga 

kommuner deltar. 

• Granskningsrapport sammanställs och presenteras på det gemensamma 

mötet i februari/mars. Värdkommunens revisor ansvarar för såväl 

sammanställning som presentation. 

Om en fördjupad granskning genomförs framgår det av särskild överenskommelse vilka 

revisorer som ansvarar för genomförandet, hur granskningen finansieras samt vilka 

eventuella sakkunniga som anlitas. Även eventuella fördjupade granskningar redovisas 

i en granskningsrapport vilken presenteras på det gemensamma sammanträdet i 

februari/mars. En förutsättning för att gemensamma fördjupade granskningar genomförs 

är att revisorerna är överens om såväl behov som omfattning och finansiering.  
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Prövning 

Revisorerna i var och en av de samarbetskommunerna har ansvar för ansvarsprövning 

och att upprätta revisionsberättelse till respektive fullmäktige. Inom ramen för samarbetet 

träffas revisorerna och diskuterar bedömningar utifrån underlag och förslag på 

skrivningar vilka värdkommunens revisorer förbereder. Mötet hålls i februari/mars och 

deltagande revisorer beslutar om vem som ansvarar för att genomföra och kalla till 

nästkommande års möte. På mötet diskuteras följande punkter:  

 

• Resultatet av genomförda granskningar. Granskningsrapporten färdigställs 

och distribueras i god tid innan mötet. Värdkommunens revisor ansvarar, med 

stöd av sakkunnig, för att presentera och leda diskussionen kring respektive 

granskning. 

• Förslag till revisionsberättelse och skrivningar i revisionsredogörelse vilka 

förbereds av revisorerna i respektive värdkommun. Skrivningar och bedömningar 

diskuteras för att, om möjligt, komma fram till gemensamma skrivningar. 

• Lärdomar från årets granskningar att ta med i nästkommande 

revisionsplanering. Värdkommunens revisor ansvarar för att dessa finns med i 

kommande planering.  

  


