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§ 9 
 
SKR – Utbildning ”God Revisionssed 2023” för förtroendevalda revisorer 
 
Beslut  
att kommunrevisionen beslutar att godkänna kostnader för digitalt deltagande i utbildningen 
”God Revisionssed 2023” med förbehållet att respektive revisor anmäler sig själv.  
 
att kommunrevisionen beslutar att godkänna kostnader för fysiskt deltagande i utbildningen 
”God revisionssed 2023” vilket inkluderar kostnader för utbildningen, resa och logi med 
förbehållet att respektive revisor anmäler och bokar resa/logi själv.   
 
Ärendebeskrivning 
Utöver kommunallagen är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga 
yrkesrevisorernas grundplattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. 
Därför är det väsentligt att revisorer och sakkunniga är väl förtrogna med seden och dess 
utveckling. Under vintern och våren 2023 arrangerar SKR en rad utbildningskonferenser om 
god revisionssed runt om i landet. För dig som inte har möjlighet att medverka under en 
fysisk konferens så erbjuds även digitala utbildningar, med mindre fokus på samtal men med 
samma kursinnehåll som den fysiska konferensen. 
 
Fysiska tillfällen (09:00—16:00) 
Stockholm - 21 februari 2023 
Malmö - 7 mars 2023 
Karlstad -  21 mars 2023 
Göteborg - 30 mars 2023 
Alvesta - 27 april 2023 
Luleå - 10 maj 2023 
Skövde - 23 maj 2023 
Sundsvall - 8 juni 2023 
 
Digitala tillfällen (i Teams) 
13:00-16:00 den 15 mars 2023 
09:00-12:00 den 21 april 2023 
 
Avgiften för fysiskt deltagande i utbildningen är 1650 kr per person. Till detta tillkommer 
kostnader för resa och logi. Avgiften för digitalt deltagande i utbildningen är 500 kr per 
person.  
 
Beslutsunderlag 
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§ 10 
 
Beslut om deltagande på gemensam planering & riskanalyskonferens 
2023 
 
Beslut  
att kommunrevisionen beslutar att revisorerna (avgående och tillträdande) deltar på den 
gemensamma planering och riskanalyskonferensen 2023. 
 
att kommunrevisionen beslutar att revisorerna själva anmäler sitt deltagande till 
Kommunrevisionen Höglandet. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt god revisionssed ska revisorerna årligen planera de granskningsinsatser som ska 
genomföras under revisionsåret. Planeringen utgår från en inventering av kunskap som 
revisionen samlat på sig från tidigare år, en omvärldsanalys av externa och interna faktorer 
samt i övrigt ny kunskap. Informationen ska utmynna i en riskanalys som ligger tillgrund för 
den revisionsplan som gäller för året. Planeringen är det enskilt viktigaste momentet i 
revisionsprocessen eftersom den påverkar revisionens inriktning. För att samordna, 
effektivisera och ta tillvara synergier mellan parterna som samverkar kring revisionskontoret 
genomför Kommunrevisionen Höglandet årligen en gemensam planering och 
riskanalyskonferens. Eftersom revisonsår 2023 är en ny mandatperiod som i många fall 
också innebär en ny eller delvis ny revisionsgrupp är det viktigt att även avgående revisorer 
hjälper till med kunskapsöverföring vid planering och riskanalysarbetet.  
 
2023 års gemensamma planering och riskanalyskonferens kommer att genomföras 25–26 
januari vilket inkluderar en övernattning.  Plats: Ädelfors folkhögskola, Kurs och Konferens. 
Kostnad: 1 775 kr/pers. 
 
Anmälan om deltagande görs till Kommunrevisionen Höglandet.  

 
 
Beslutsunderlag 
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