KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-09-10

§ 267
Begäran om tilläggsanslag från kommunrevisionen
Dnr KS/2019:537
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunrevisionen tilldelas ett utökat anslag för 2019 med 300 000 kronor som
finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har i inkommen skrivelse begärt tilläggsanslag om 300 000
kronor för 2019 för att täcka ökade arvoden inklusive sociala avgifter till följd av
den utökning med två ledamöter som kommunfullmäktige beslutades 13
december 2018 och som gäller för mandatperioden 2019–2022.
Kommunrevisionen anger i skrivelsen att de har små möjligheter att effektivisera
sin verksamhet samtidigt som de inte vill minska antalet granskningar. I
kommunbudget för 2020 har revisionen tilldelats en utökning enligt begäran.
Kommunfullmäktiges presidium, till vilka skrivelsen är ställd, har givits
möjlighet att yttra sig över begäran om tilläggsanslaget. Presidiet förordar att
begäran tillstyrks.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Kommunrevisionens begäran om tilläggsäskande för 2019, 2019-06-28
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, Kommunledningskontoret: controller, budgetspecialist
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
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Tilläggsäskande från kommunrevisionen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunrevisionen tilldelas ett utökat anslag för 2019 med 300 000 kronor som finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har i inkommen skrivelse begärt tilläggsanslag om 300 000 kronor för 2019 för att
täcka ökade arvoden inklusive sociala avgifter till följd av den utökning med två ledamöter som
kommunfullmäktige beslutades 13 december 2018 och som gäller för mandatperioden 2019–2022.
Kommunrevisionen anger i skrivelsen att de har små möjligheter att effektivisera sin verksamhet
samtidigt som de inte vill minska antalet granskningar. I kommunbudget för 2020 har revisionen
tilldelats en utökning enligt begäran.
Kommunfullmäktiges presidium, till vilka skrivelsen är ställd, har givits möjlighet att yttra sig över
begäran om tilläggsanslaget. Presidiet förordar att begäran tillstyrks.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Kommunrevisionens begäran om tilläggsäskande för 2019, 2019-06-28
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, Kommunledningskontoret: controller, budgetspecialist
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Kommunfullmäktiges presidium

Kommunrevisionens begäran om tilläggsäskande för 2019
Kommunrevisionen fick en utökning med två ledamöter från och med 2019. Detta är
bra eftersom det minskar vår sårbarhet och breddar vår kompetens. Under 2018 beslutade också kommunfullmäktige om höjda arvoden.
För kommunrevisionens del har vi beräknat de fasta och rörliga arvoden till 915 tkr
för 2020 att jämföras med utfallet 2018 som var 572 tkr (fem revisorer). Vår ekonomiska ram utökades 2019 för dubbla revisioner under fyra månader (januari-april).
Vi beräknar att två ytterligare revisorer har medfört en ökad kostnad på cirka 250 tkr
för 2019.
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Kommunrevisionen har små möjligheter att effektivisera verksamheten då budgeten
består av arvoden, revisionskostnader och administrativt stöd till gruppen. Vi har
ingen nämndsekreterare som andra nämnder utan köper administrativa stödet av EY.
Kommunrevisionen anser det viktigt att även 2019 kunna genomföra samma antal
granskningar som föregående år. En granskning kostar mellan 100–200 tkr beroende
på omfattning och behov av specialistkompetens. Under 2018 genomfördes tre fördjupade granskningar och två förstudier utöver grundläggande och löpande granskningar samt granskning av delårs- och årsbokslut. Vårt mål är att granska verksamheten tillräckligt så att vi med trygghet kan rekommendera kommunfullmäktige i
ansvarsfrågan. Utöver granskningarna i kommunen kan det bli aktuellt med gemensam granskning av våra hallandsnämnder.
Utifrån ovanstående resonemang begär kommunrevisionen ett medeläskande för
2019 på 300 tkr. Summan täcker ökade arvoden och sociala avgifter.
För revisorerna i Kungsbacka kommun
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