
Kommunallagen 9 kapitlet, revision 

Val av revisorer och revisorsersättare 

1 § 

Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja 
revisorer och revisorsersättare för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag 
(1994:998).  

2 § 

Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst tre revisorer och lika många ersättare 
väljas. Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders verksamhet skall 
minst tre revisorer och lika många ersättare väljas för varje nämnd eller grupp av nämnder. En 
gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller 
landstingen. Lag (1997:550).  

3 § 

Om en revisor som inte har utsetts vid ett proportionellt val avgår under mandattiden, får 
fullmäktige förrätta fyllnadsval för återstoden av denna tid.  

Jäv 

4 § 

I fråga om jäv för en revisor och en revisorsersättare skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv 
tillämpas. En revisor eller en revisorsersättare som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara 
vid behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som någon annan inte kan vidta utan 
olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall 
självmant ge det till känna. Lag (1999:621).  

5 § 

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon av revisorerna skall de samfällt besluta i jävsfrågan. 
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om revisorerna inte är beslutföra 
utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. Ett beslut om jäv får 
överklagas endast i samband med överklagandet av det beslut varigenom ärendet avgörs. Lag 
(1999:621). 

6 § Från jäv skall bortses när frågan om partiskhet uppenbarligen saknar betydelse. Lag (1999:621).  

Revisorernas ställning 

7 § 

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Lag (1999:621).  

 

 



Sakkunnigt biträde 

8 § 

Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs. De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet 
som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. Lag (1999:621).  

Revisorernas uppgifter 

9 § 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer 
eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de 
företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger 
misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän 
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om 
nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga 
att rapportera det till fullmäktige. Detta gäller dock inte om anmälan avser misstanke om att brott 
förövats och nämnden finner att det inte föreligger en sådan misstanke. Lag (2002:438).  

10 § 

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i 
andra fall än     

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller landstinget ekonomisk förlust,     

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna 
förvaltningsdomstolar, eller 

3. när granskningen sker från allmänna synpunkter. Lag (2002:438). 

11 § 

Vad som sägs om nämnder i 9 § gäller också fullmäktigeberedningar. Lag (1999:621).  

Revisorernas rätt till upplysningar m.m. 

12 § 

Nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt de anställda är skyldiga att 
lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet. De skall också ge revisorerna 
tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna har hand om och ta del av de 
räkenskaper och andra handlingar som berör nämndernas verksamhet. Lag (1999:621).  

13 § 

Vad som sägs om nämnder i 12 § gäller också fullmäktigeberedningar. Lag (1999:621).  



Revisorernas förvaltning 

14 § 

Revisorerna svarar själva för den förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, om inte 
fullmäktige bestämmer något annat. Lag (1999:621).   

15 § 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv skall tas upp i protokoll. 
Föreskrifterna i 6 kap. 30 § om justering av protokoll och tillkännagivande om justeringen skall 
tillämpas också på revisorernas protokoll. Lag (1999:621).  

Revisionsberättelse 

16 § 

Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den 
revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter skall 
fogas till revisionsberättelsen. Granskningsrapport enligt 11 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385) 
som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § skall också fogas till 
revisionsberättelsen. Lag (1999:621).  

17 § 

Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen.  

Anmärkningar får riktas mot     

1. nämnder och fullmäktigeberedningar, samt     

2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.    Berättelsen skall innehålla också ett särskilt 
uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Lag (1999:621). 

Revisionsreglemente 

18 § 

Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen.  

Särskilt om kommunalförbund 

19 § 

För kommunalförbund gäller inte 1 och 2 §§. I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs 
revisorer och revisorsersättare av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med direktion väljs 
revisorer och ersättare i enlighet med vad som anges i förbundsordningen. Lag (1997:550).  

20 § 

I kommunalförbund med förbundsdirektion skall revisorerna avge en revisionsberättelse till var och 
en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Vad som sägs om fullmäktige i 5 kap. 20 b, 25 a, 25 b 



och 31 §§ skall beträffande sådana förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lag 
(1999:621).  

21 § Om en förbundsdirektion tillsatt en eller flera nämnder, skall revisorerna avge en särskild 
revisionsberättelse som avser nämndernas verksamhet till förbundsdirektionen. Direktionen prövar 
frågan om ansvarsfrihet skall beviljas eller inte för de nämnder som den tillsätter. Lag (1997:550). 


