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Kommunalförbund
 108 förbund. Alla landsting/regioner är medlemmar; flertalet kommuner

 Förbundens uppgift definieras i förbundsordningen
Verksamhet överlämnas till förbundet från medlemmarna
 Räddningstjänst, skola, miljö, infrastruktur dominerar
 Antal revisorer bestäms i förbundsordningen, kan utses från en eller flera
medlemmar. En egen revisorsgrupp bildas.
 Måste inte vara personunion med kommunens/landstingets/regionens revisorer,
men är det ofta
 Samma revisionsuppdrag som det kommunala i KL
 Sakkunniga ska anlitas

Kommunalförbund
VERKSAMHET
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2. Infrastruktur
3. Kultur och fritid
5. Utbildning
6. Arbetsmarknad/Finsam

Gemensamma nämnder
 79 nämnder där landsting/regioner ingår (alla)
 137 nämnder där kommuner ingår (196)
 Nämndernas uppgift definieras i överenskommelse samt nämndreglemente
Överförmyndare, IT, administration, vård/omsorg dominerande
 Nämnden tillsätts i en av de samverkande organisationerna, som blir dess värd
 Revisorerna i respektive samverkande organisation granskar nämnden
 Samma revisionsuppdrag som det kommunala i KL
 Sakkunniga ska anlitas
 Behov av samverkan/kommunikation mellan revisorerna

Finansiella samordningsförbund
 82 förbund. Alla landsting/regioner är medlemmar; 247 kommuner
 Förbundens uppgift: Finansiell samverkan om stöd och rehabilitering för att
uppnå eller förbättra egen försörjning. Åtgärder, utveckling, samarbete
 Revisorer utses från kommuner och landsting/regioner (ofta samordnad
representation) samt från staten (upphandlade av Försäkringskassan)
 I princip samma revisionsuppdrag som det kommunala. Lagen om finansiell
samordning hänvisar till KL
 Sakkunniga ska anlitas

Delägda företag
 Aktiebolag, Ekonomiska föreningar, Kommanditbolag/Handelsbolag,
Stiftelser (om flera stiftare)
 Ett delägd företag med endast kommunala ägare betraktas som helägt
 Företaget utser en revisor för den finansiella revisionen (auktoriserad)
 Lekmannarevisorer (AB) och ”förtroendevalda” revisorer utses av ägaren
om man kommit överens om detta i bolagsordning, delägaravtal, stadga
 Om kommunala revisorer utses skall de hämtas ur gruppen revisorer i kommunen,
landstinget/regionen; i AB och stiftelser
 Revisionsuppdrag enligt ABL, Stift L eller annan särskild lagstiftning

Delägda företag
mycket osäkra uppgifter!

Ekonomiska föreningar

16

varav 2 i landsting/regioner

Handelsbolag/Kommanditbolag

36

varav 1 i landsting/regioner

Stiftelser

115

varav 18 delägda i landsting/regioner

Aktiebolag

1716

varav ca 130 i landsting/regioner
antal delägda?

Summa kommunala företag

1883

ca 1750 majoritetsägda (> 50%)
ca 1460 helägda (en/fler off. ägare)
ca 423 delägda

Kollektivtrafik dominerar i landstingens företag

Avtalssamverkan
 Avtalssamverkan (utan upphandling) kan endast ske inom den kommunala kompetensen
(KL), som i grunden begränsas av att en kommun inte kan ”sälja” en tjänst till en annan
kommun.
 Viss samverkan stöds dock av speciallagstiftning t ex miljötillsyn.
 Revisorerna i de samverkande organisationerna granskar den/de nämnder som ansvarar
för avtalet, att det genomförs/följs och följs upp
 Granskningen sker inom det kommunala grunduppdraget för revisorerna
 Behov av samverkan/kommunikation mellan revisorerna?

Möjligheter till förstärkt avtalssamverkan behandlas nu av kommittén för Stärkt kapacitet i
kommunerna

Kort sagt, komplext…
 Många revisionsuppdrag i samverkansorgan (ca 700)

 Olika regelverk, olika uppdrag, skilda förutsättningar. Kunskap ägare och revisorer?
 Risk för kontinuitetsglapp vid mandatskiften. Initiativ?
 Olika kulturer och arbetssätt – hur ska det fungera i praktiken?

 Krav på förankring, kommunikation och rapportering åt flera håll!
 Budget. Ersättningar. Sakkunniga. Kan svaja!
 Svårt beakta helhetssyn? Utspridd ansvarsprövning.

Reflektera och diskutera
Dina/era erfarenheter av revision i samverkansorgan
Vad är – utifrån dina/era erfarenheter – viktigast att belysa eller
uppmärksamma när det gäller revision i samverkansorgan?
Diskutera med dina bänkgrannar.
Svara i appen LIV Event

