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Kommitten för god kommunalrevisors- och revisionsseds möte
Protokoll
Plats:
Tid:
Deltagare:

PWC Stockholm
2015-09-01, kl 09.30 - 14.30
Johan Rasmusson ordförande (JR)
Andrea Sarcevic (AS)
Caroline Nyman (CN)
Kristian Gunnarsson (KG)
Kjell Johansson

(KJ)

Anders Haglund (AH)

Frånvarande:

Hans Gavin (HG)

§

Mötet öppnade och val av protokollförare

929

Ordförande JR hälsade alla välkomna till mötet.
Kristian Gunnarsson utses att föra dagens protokoll.
§

930

Godkänna dagordningen

Beslutades att godkänna dagordningen. AH vill lägga till diskussionspunkt samt
information under "Övriga frågor"
§

931

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2015-06-24 behandlades och lades med godkännande till
handlingarna.
§

932

Tillämpning av Vägledningen för redovisningsrevision i praktiken

Vägledningen och framförallt ISA ffi 580 och 600 diskuterades ingående.
Samtliga är eniga om att Vägledningen behöver formas om till en
rekommendation. För att kunna göra detta formuleras en skrivelse till styrelsen
innehållande tolkningar och kommentarer till ovan nämnda ISA. I skrivelsen till
styrelsen föreslås också att titeln formuleras om till: "Rekommendation för
tillämpning av ISA inom redovisningsrevisionen". Styrelsens ställningstagande
inväntas innan en slutlig revidering av redaktionell karaktär görs.
§

933

Pilotutbildning i redovisningsrevision

JR informerar om genomförd pilotutbildning och att en tvådagars utbildning
kommer äga rum i november 2015.
§

934

Återrapportering styrelsen

Styrelsen har inte ännu behandlat kommittens förslag. Förslagen handlade om
l.
Rekommendationen om oberoende
2. Etiska regler om varsamhet med information
3. Samverkan med SKL

§ 935

Genomgång av balanslista
JR

uppdaterar listan utifrån dagens möte.

Eventuell revidering och
redaktionell översyn av "Vägledningen för redovisningsrevision". Frågan om
begreppet grundläggande granskning och vad denna ska innehålla läggs till för
bevakning. Kommitten samverkar eventuellt med SKL i denna fråga.
Nya aktiviteter som tillförs balanslistan är:

§

Verksamhetsplan 2015-2016

936

gör förslag till verksamhetsplan. Eventuella uppdrag och inriktningar från
styrelsen inväntas. Dock tillförs som förslag de två punkter som nämns i § 935
ovan.
JR

§

937

Nya medlemmar
JR informerar att han avgår som ledamot av och ordförande för God
Sedkommitten. I övrigt oklart.

§

938

Medverkan vid stämman

AS deltar på stämman.

§

939

JR

utlovar en bildserie som presentation.

Kommande mötestidpunkter

Nästa möte blir antingen den 29 oktober i Stockholm eller 3 november i
Göteborg. AH meddelar om han deltar den 29 oktober i annat fall blir mötet i
Göteborg den 3 november.
Mötet i december äger rum den 16/12 kl: 14.00 såsom ett telefonmöte.

§ 940

Övriga frågor

AH informerar om ett remissvar från FAR över revisionsavsnittet i
kommunallagsöversynen. Andemeningen i svaret är att redovisningsrevisionen
bör vara mer "fristående" och att rapporteringen av granskningen sker direkt till
kommunfullmäktige från de sakkunniga.
Den andra frågan som AH lyfter fram och som har diskuterats i flera omgångar
är om den kommunala revisionen kan betraktas som revision utifrån ett
byråperspektiv. Diskussionen om grundläggande granskning och
ansvarsgranskning (se balanslista ovan) tangerar detta och det finns en enighet
om att det kan behöva tydliggöras vad som ska anses vara en miniminivå på
granskningen för att en revisionsberättelse ska kunna avlämnas.

§ 941

Mötet avslutades

Ordförande tackade och avlutade mötet.

Vid protokollet,
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