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Uppsala  
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KOMMUNREVISIONEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-08-30 

Punkt 17 

Budgetäskande 2020 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar 

att fastställa förslaget till budgetäskande för år 2020 
till totalt 7 460 000 kronor, 

att överlämna förslaget till fullmäktiges presidium för beredning, 

att förklara punkten för ombedelbart justerad. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har vid sitt sammanträde den 30 augusti lagt fram ett förslag 
till budgetäskande om 7 460 000 kronor för revisionen år 2020. Detta är en 
uppräkning från årets anslag med 2,96 procent, den uppräkning som kommunen 
generellt räknar med. 

Den nyvalda revisionen har beslutat om nya arbetsformer och upphandlat nytt 
revisionsbiträde. Äskandet utgår från att revisionen ska bibehålla sin nuvarande 
ambitionsnivå. 

Om den generella uppräkningen justeras äskar revisorerna en uppräkning 
motsvarande den generella uppräkningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNREVISIONEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-08-30 

Punkt 18 

Avtal med PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) avseende 
sakkunnigt biträde till kommunrevisionen från den 1 januari 2020 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar 

att fastställa förslag till avtal mellan kommunrevisionen 
och PwC (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB) 
gällande sakkunnigt biträde från den 1 januari 2020, 

att översända det godkända avtalet avseende sakkunnigt 
biträde till PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB) för undertecknande och retur, 

att för kommunrevisionens räkning uppdra till ordförande 
att underteckna avtalet med PwC (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB). 

Ärendet 
Vid sammanträdet den 30 augusti 2019 beslutar kommunrevisionen, att 
godkänna det avtalsförslag som föreligger mellan kommunrevisionen och 
PwC avseende sakkunnigt biträde till kommunrevisionen från den 
1 januari 2020. 

Avtalsperioden avser två (2) år, med option på ytterligare två (2) år. 
Avtalsstart 1 januari 2020, med möjlighet till två (2) års förlängning. 

Avtalet sänds till PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) för 
undertecknande och retur. Kommunrevisionen uppdrar till ordförande i 
kommunrevisionen att för kommunrevisoremas räkning underteckna 
avtalet när det returnerats. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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