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REGLEMENTE FÖR REVISORERNA  
I VÄSTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGSTJÄNST 

 

 

Detta reglemente gäller fr.o.m. 2007-01-01 tills nytt reglemente fastställs med samtidigt 

upphävande av tidigare gällande reglemente. Reglementet har antagits av 

räddningstjänstförbundets förbundsdirektion 2006-09-27 och fastställts av 

kommunfullmäktige i Vingåkers kommun 2006-11-27 och av kommunfullmäktige i 

Katrineholms kommun 2006-12-18 .   

 

 

1 § Organisation 

Förbundet har fyra revisorer vilka valts av medlemskommunerna i enlighet med 

förbundsordningen 19 §. 

 

Katrineholm utser ordförande och Vingåker utser vice ordförande. 

 
2 § Revisorernas uppgifter 

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som påverkar 

kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv samt detta reglemente. 
 

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i skriften ”God 

revisionssed i kommunal verksamhet”. 

 
3 § Budget 

Förbundet ska tillhandahålla medel för sakkunnigt biträde till revisionen. 

 
4 § Sakkunniga 

Revisorerna anlitar enligt 9 kap. 8 § kommunallagen själva sakkunniga till sin granskning i 

den omfattning som behövs. 
 

Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller 

också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 
5 § Revisorernas sammanträden 

Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och till sammanträden 

i ärenden om revisorernas förvaltning och om jäv. Ordföranden får även kalla sakkunniga 

och andra experter samt förtroendevalda. 
 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
 

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om 

skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en 

revisor 
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Av 9 kap. 15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 

och om jäv ska tas upp i protokoll. 
 

Protokollet justeras av ordförande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 

paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 

revisorerna justerar den. 

 
6 § Arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och fastställt 

arkivreglemente i Vingåkers kommun.  

 
7 § Revisorernas rapportering 

Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, överlämnas till respektive 

kommunfullmäktige senast under mars månad, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

direktionen i dess helhet. 

 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska överlämnas till respektive kommunfullmäktige 

senast under oktober månad. 

 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till direktionen. De sakkunnigas 

rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs direktionens 

arbetsutskott så snart granskning är avslutad. Arbetsutskottet svarar för vidare spridning till 

direktionens alla ledamöter. 

 
8 § Revisorerna och direktionen 

Revisorerna och direktionens arbetsutskott har regelbundna överläggningar, minst två gånger 

per år. 


