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§ 2 KS/2022:88  041 

Revisorernas budget år 2023

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  besluta om att godkänna revisorernas budget för 2023 enligt den nya bud 
getmodell som Flen använder från 2023 med genomsnittlig tilldelning om 
1 090 000 kronor. 

______________________ 

Bakgrund 
Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och verk-
samhetsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar 
och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Kommunens revision ser 
behov av tillfälligt dubbla revisionsgrupper delar av 2023 på grund av nya reviso-
rer som kan tillträda och att fortsätta sitt uppdrag gällande både fördjupande 
granskningar och dialog med nämnder och kommunstyrelse. Revisionen äskar 
därför om en ram på 1 280 000 kronor för 2023. 

Flen har beslutat om en ny budgetmodell som träder i kraft från 2023. Den tillde-
lar budgetmedel till kommunens verksamheter utifrån en genomsnittlig nivå. En-
ligt budgetmodellen bör revisorernas budget för 2023 vara 1 090 000 kronor. 

I kommunallagen från 1 januari 2018 framgår att det är kommunfullmäktiges pre-
sidium som ska bereda revisionens budget. En framskrivning sker därför direkt till 
kommunfullmäktige utan någon beredning och beslut av kommunstyrelsen. 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akt


