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Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för
Helsingborg 2035. Den skapande, pulserande, gemensamma, globala
och balanserade staden. Stadens nämnder har enligt reglemente olika
ansvarsområden men också ett gemensamt ansvar och uppdrag att i
tvärsektoriell samverkan utveckla Helsingborg i riktning mot den
gemensamma långsiktiga visionen. Visionen är vägledande i mål- och
resultatstyrning.

Beslutat av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 april 2000, § 80
Reviderad: 11 december 2002, § 194; 25 oktober 2006, § 129; 27 oktober
2010, § 144; 12 december 2017, § 190, 20 oktober 2020, § 150
Dokumentet gäller för: Helsingborgs stads revisorer

Inledande bestämmelser
§1
Helsingborgs stadsrevision består av revisorer valda av kommunfullmäktige
och anställda på stadens revisionskontor.
§2
För revisionsverksamheten gäller kommunallagen, aktiebolagslagen,
bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,
revisionsreglementet och ägardirektiv för kommunala bolag.
§3
Den som är vald till revisor är inte samtidigt valbar till kommunfullmäktige
eller som ledamot eller ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller
kommunalt bolag.
Revisionsarbetet ska bedrivas enligt god revisionssed, vilken nedtecknas i
skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet".

Stadsrevisionens organisation
§4
Vid kommunfullmäktiges val av revisorer indelas stadens verksamhet i två
revisionsområden. För varje revisionsområde väljer kommunfullmäktige en
grupp om sju revisorer. I varje revisorsgrupp utser kommunfullmäktige en
ordförande och en vice ordförande.
De av kommunfullmäktige utsedda ordförandena och vice ordförandena i
revisorsgrupperna bildar ett revisorskollegium. Kommunfullmäktige utser
ordförande och vice ordförande i revisorskollegiet. Bland stadens revisorer
utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till stadens bolag
och revisorer med ersättare till kommunalförbund, samordningsförbund,
stiftelser och föreningar där sådana ska utses.

Revisorernas skyldigheter, befogenheter och
arbetsformer
§5
Det är revisorernas uppdrag, i enlighet med lag, förordning, detta reglemente
och andra av kommunfullmäktige utfärdade föreskrifter, att granska stadens
verksamhet för vilken kommunfullmäktige ska besluta i fråga om
ansvarsfrihet. Det är revisorernas skyldighet att bereda frågan om
kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Revisorerna ska bereda alla ärenden avseende revisionsfrågor och fullgöra de
uppdrag, som kommunfullmäktige överlämnar till dem.
§6
Granskningens inriktning och omfattning bestäms med hänsyn till
väsentlighet, risk, god revisionssed och tillgängliga resurser.
§7
Granskningen ska helst göras nära uppkomna händelser och med hänsyn till
verksamhetens arbete samt bedrivas så, att anledning till framställande av
anmärkning förebyggs om det är möjligt.
§8
Revisorerna och deras sakkunniga biträden har rätt att
-

ta del av räkenskapsmaterial och handlingar som berör
verksamheten,
få upplysningar och uppgifter av nämnder och styrelser, deras
ledamöter samt stadens anställda,
besöka arbetsplatser och anläggningar
inventera egendom som staden har ansvar för.

§9
Revisorsgrupperna sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid
sammanträdena förs anteckningar.
§ 10
Skrivelse som revisorsgrupp ger ut ska vara undertecknad av gruppens
ordförande och vice ordförande.

Revisorskollegiets skyldigheter, befogenheter och
arbetsformer
§ 11
Revisorskollegiet
-

-

svarar för samordning av resurser och frågor av gemensamt intresse
för stadsrevisionen, inkluderat lekmannarevisorernas uppdrag.
vidtar åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet
bedrivs så rationellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre
organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänheten och
andra myndigheter.
föreslår lämpliga auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer i
stadens bolag, där sådana ska utses.
föreslår för stadens räkning lämpliga revisorer i kommunalförbund,
samordningsförbund, stiftelser, föreningar mm, där sådana ska utses.
fullgör de uppdrag som kommunfullmäktige lämnar till
revisorskollegiet.

§ 12
Revisorskollegiet beslutar om revisionens arbetsorganisation och utövar den
förvaltning som har samband med revisionsuppdragen.
Revisorerna får inom ramen för stadsrevisionens budget anställa den personal
och anlita de experter som de behöver för sin granskning.
Under revisorskollegiet lyder revisionsdirektören och övriga anställda på
revisionskontoret.
Lön och anställningsvillkor i övrigt för revisionsdirektören fastställs av
revisorskollegiet. Löner och anställningsvillkor för övriga anställda på
revisionskontoret fastställs av revisionsdirektören efter samråd med
revisorskollegiet.
§ 13
Revisorskollegiet är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som sker i kollegiets verksamhet.
Revisorskollegiet ansvarar så som personuppgiftsansvarig för att
-

föra register över de behandlingar av personuppgifter som sker i
revisorskollegiets verksamhet,
säkerställa laglig och korrekt behandling av personuppgifter,
utse dataskyddsombud,
delta i kommunens övergripande arbete med frågor om
personuppgiftsbehandling och dataskydd; samt
i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på personuppgiftsansvarig
enligt lag.

§ 14
Revisorskollegiet förfogar över de anslag som kommunfullmäktige anvisar till
stadsrevisionen. Kommunfullmäktiges presidium tar fram förslag till budget
för Helsingborgs stads revisorer. Revisorskollegiet bereder förslag till budget
åt fullmäktiges presidium.
§ 15
Revisorskollegiet sammanträder på kallelse från ordföranden. Vid
revisorskollegiets sammanträden förs protokoll.
§ 16
Om inte revisorskollegiet beslutar annat ska deras handlingar vara
undertecknade av ordföranden och vice ordföranden.
§ 17
De kommunala bolagen svarar för kostnaderna avseende sina auktoriserade
revisorer. Kostnaderna avseende lekmannarevisorerna i stadens
majoritetsägda bolag ingår i stadsrevisionens budget. Andra kommunala bolag
svarar själva för kostnaderna avseende sina lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorernas sakkunniga biträden samordnas av revisorskollegiet.
Kommunalförbund, samordningsförbund, stiftelser och föreningar svarar för
kostnaden avseende sina revisorer med ersättare.
§ 18
I anslutning till revisionsberättelserna ska revisorskollegiet lämna en egen
redogörelse till kommunfullmäktige. Av redogörelsen ska framgå de
kostnader och intäkter som uppkommit i samband med revisionsarbetet och
revisorskollegiets verksamhet. I redogörelsen får också lämnas synpunkter
avseende hur revisionsarbetet sker.

