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Revidering av revisorskollegiets reglemente
STK-2019-350
Sammanfattning

Det finns behov av att revidera revisorskollegiets reglemente. Revideringen innebär i huvudsak
bättre struktur och ökad tydighet. Det föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att revidera
reglementet för revisorskollegiet att gälla från den 1 maj 2019 i enlighet med vad som anförs i
ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för revisorskollegiet att gälla från den 1 maj
2019 i enlighet med vad som anförs i ärendet.
Beslutsunderlag







Revidering av revisorskollegiets reglemente
Reglemente för revisorskollegiet 190220
Gällande reglemente för revisorskollegiet
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Revidering av revisorskollegiets reglemente
Revisorskollegiet beslut 190220 §22

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Kommunfullmäktige 2019-04-25
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Ärendet

SIGNERAD

2019-03-19

Revisorskollegiet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att revidera revisorskollegiets
reglemente med anledning av att en ny mandatperiod är påbörjad. Den viktigaste ändringen är
att dispositionen av reglementet har ändrats i enlighet med Sveriges kommuners och landstings
PM om underlag för revisionsreglemente med viss anpassning för Malmö Stadsrevision. Det
föreslås fler paragrafer där en rubrik förtydligar vad som regleras. Innehållet från det tidigare
reglementet följer till största del med till det nya reglementet. Ändringarna är dock alltför
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omfattande för att kunna markeras på ett enkelt sätt med gulmarkering eller liknande i bifogat
förslagsdokument. Reglementet föreslås även att ändra namn till ”revisorskollegiets reglemente”
från ”Reglemente för Malmö Stadsrevision”. I begreppet Malmö stadsrevision ingår både
revisorskollegiet och revisionskontoret. Ändringen förtydligar att reglementet gäller för
revisorskollegiet och de av fullmäktige utsedda revisorerna. Reglementet är avsett att gälla från
den 1 maj 2019.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret har inget att invända mot eller tillägga till de av revisorskollegiet föreslagna
ändringarna utan bedömer dessa vara välmotiverade. Mot denna bakgrund bör kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med bifogat förslag till reviderat reglemente för
revisorskollegiet att gälla från den 1 maj 2019.
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Tomas Bärring Chefsjurist
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

