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Fullmäktiges revisionsfunktion 

Förslag till beslut 
Fullmäktige föreslås besluta: 

- att förlänga avtalet beträffande revisorstjänster (dnr 2019-00314) med
KPMG AB med två år från och med den 20 augusti 2021,

- att uppdra åt fullmäktiges ordförande att underteckna avtal med KPMG AB om
förlängning av avtalet och

- att granskningarna ska vara inriktade på frågor som ligger inom fullmäktiges
ansvarsområde och motsvara uppskattningsvis en arbetsinsats om 175 timmar
per år, exklusive eventuella särskilda granskningsuppdrag utöver beslutad
granskningsplan.

Bakgrund 
Sedan den 20 augusti 2019 har KPMG AB haft uppdraget att som fullmäktiges 
revisionsfunktion (REV) utföra granskningar på fullmäktiges uppdrag (dnr 2019-00314). 
Det nuvarande avtalet med KPMG AB löper ut den 19 augusti 2021. På Riksbankens 
begäran kan avtalet förlängas med ytterligare totalt två år. 

Överväganden 
Fullmäktige har tidigare bedömt att omfattningen av den granskning som REV utför är så 
begränsad att det inte har funnits anledning att anställa egen personal vid REV. Externa 
revisorer har därför handlats upp och dessa har utfört granskningar på uppdrag av 
fullmäktige. 

Enligt 9 kap. 2 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska granskningarna vara 
inriktade på frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde. Detta innebär till 
exempel granskning av direktionsledamöternas utövande av tjänsten och efterlevnaden 
av arbetsordningen, vilket också anges i avtalet med KPMG AB (dnr 2019-00314). 

Protokollsbilaga B
Fullmäktiges protokoll 2021-05-07 § 5
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De granskningar som ska genomföras presenteras varje år närmare i en granskningsplan. 

Under de två år som KPMG AB har haft i uppdrag att som REV utföra granskningar, har 
dessa uppdrag utförts till full belåtenhet. Fullmäktige föreslås därför besluta att det 
nuvarande avtalet med KPMG AB ska förlängas med två år från och med den 20 augusti 
2021. Det betyder att avtalet löper ut den 19 augusti 2023. 

Enligt förfrågningsunderlaget för upphandlingen av revisor till REV och upphandlingens 
tilldelningsbeslut (dnr 2019-00314) beräknas arbetsinsatsen för granskningarna uppgå 
till cirka 175 timmar per år. Mot bakgrund av detta samt att omfattningen för REV:s 
granskningar under innevarande år beräknas omfatta cirka 175 timmar, beräknas även 
arbetsinsatsen för granskningarna för de kommande två åren omfatta cirka 175 timmar 
per år, exklusive eventuella särskilda granskningsuppdrag utöver beslutad 
granskningsplan.  

Erforderliga medel för REV avsätts i Riksbankens ordinarie budgetarbete på 
kostnadsställe för fullmäktige. 

 

 
 


