
Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-21  

 

Valberedningen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 28 Ärendenummer KF2022/29 

Val av kommunrevision, mandatperiod 2023-2026 

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Till ledamöter i kommunrevisionen utses:  
1. Bengt-Åke Gelin, Moderaterna   
2. Agneta Malmgren, Nystart Enköping 
3. Roland Wallhus, Kristdemokraterna  
4. Tony Forsberg, Socialdemokraterna  
5. Ann-Chatrine Lövling, Socialdemokraterna 
6. Magnus Ahlqvist, Vänsterpartiet 
7. Karin Nilsson, Sverigedemokraterna 
 

2. Till ordförande för revisonen utses:  
Tony Forsberg, Socialdemokraterna 
 

3. Till vice ordförande i revisionen utses:  
Bengt-Åke Gelin, Moderaterna  
 

4. Uppdragen som ordförande och vice ordförande gäller från och med 1 
januari 2023 intill till det att granskningen av det fjärde årets verksamhet 
avslutats. 

Sammanfattning 
Revisionerna och de sakkunniga som revisionen anlitar är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och 
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar 
och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.  

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet 
och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  

Kommunen har sju (7) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för 
granskning av verksamheten under de fyra följande åren. För revisorerna gäller 
inte den sedvanliga mandatperioden, utan då granskningen enligt kommunallagen 
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ska avse ”de fyra följande åren” kommer de att ha fullgjort sina uppdrag först under 
det femte året efter valet, sedan granskningen av det fjärde årets verksamhet 
avslutats. 

Fullmäktige väljer även för den tid som fullmäktige bestämmer en 
sammankallande/ordförande och en vice ordförande.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-14 
__________ 
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