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Reglemente för revisionsberedningen 
 
Inledande bestämmelser 

§ 1 

Hylte kommuns revisionsberedning utgörs av de av kommunfullmäktige valda ledamöterna. 
 
Revisionsberedningen består av kommunfullmäktiges presidium.  
 
§ 2 

Revisionsberedningens verksamhet utgörs av Hylte kommun, dess helägda bolag samt 
stiftelser.  

Kommunfullmäktige väljer revisionsberedning bestående av tre ledamöter för en 
mandatperiod.  

Uppdraget är slutfört när revisionsberedningen inför det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av revisorernas budgetförslag och lämnat över förslaget till 
kommunfullmäktige. 

Om en ledamot i revisionsberedningen avgår eller uppdraget på något sätt upphör under 
mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

 
Revisionsberedningens åligganden, befogenheter och arbetsformer  

§ 3 

Budgetförslaget för revisionen skall vara utformat så att revisionsarbetet kan bedrivas på 
ändamålsenligt sätt och i den omfattning som följer av god revisionssed. 
 
§ 4 

I revisionens budgetförslag skall framgå revisionsplan för det avsedda budgetåret.  

Det åligger kommunrevisionen att, i enlighet med sitt reglemente, i samband med 
delårsbokslut och årsredovisning för revisionsberedningen redovisa revisionsplanens 
genomförande och dess måluppfyllelse.  

Kommunrevisionens räkenskaper och förvaltning granskas av revisionsberedningen. 
Kommunrevisionen lämnar, i enlighet med sitt reglemente, de upplysningar och det material 
som begärs för denna granskning. Revisionsberedningen rapporterar till kommunfullmäktiges 
presidie. 

 
§ 5 

Revisionsberedningen förfogar över de anslag som kommunfullmäktige anvisat för 
ändamålet.  

Revisionsberedningen ska upprätta förslag till budget för revisionsberedningen och lämna 
detta till kommunfullmäktiges presidium, som är beredningsorgan för revisionsberedningens 
budgetförslag. 

 
§ 6 

Revisionsberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
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De beslut som revisionsberedningen fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av samtliga ledamöter. Revisionsberedningen kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan justering. 

Skrivelse, som samtliga ledamöter är ense om att avge, ska vara undertecknad av samtliga 
ledamöter. 
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