
En garant för
kommunal
yrkesrevision
av högsta
kvalitet!



Vad är Skyrev?
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) är en 
förening för sakkunniga inom kommunal revision. 
Bland dessa sakkunniga återfinns anställda inom 
kommuners och regioners revisionskontor samt 
anställda vid alla de stora revisionsbyråerna.

Föreningen är en etablerad branschförening för 
yrkesrevisionen i Sveriges kommuner och regioner 
och är en stark aktör i utvecklingen av den 
kommunala revisionen. Skyrev bildades år 2000.

Genom att organisera de sakkunniga och ta ett ansvar 
för kvalitets- och utvecklingsfrågor, utgör Skyrev ett 
viktigt komplement och en partner till de 
sammanslutningar och nätverk som i första hand 
vänder sig till förtroendevalda revisorer.

Skyrev är en viktig aktör i debatten och utvecklingen 
av den kommunala revisionen. Föreningen ger de 
sakkunniga möjlighet att systematisera och tillämpa 
sina erfarenheter.

En mycket stor andel av de yrkesverksamma revi‐
sorerna inom den kommunala revisionen är idag 
medlemmar i Skyrev. Flertalet av medlemmarna är 
certifierade.

Skyrev har som målsättning att:
• utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag

medlemmarna utför
• främja den kommunala revisionen
• ta tillvara medlemmarnas intressen
• förvalta institutet för certifiering av kommunala

yrkesrevisorer
• verka för att tillgodose behovet av

▪ utbildning som behövs för certifiering
▪ gemensam fortbildning

• att medverka i utveckling och dokumentation av
god revisors- och revisionssed för kommunala
yrkesrevisorer

Vi satsar på kvalitetssäkring och
metodutveckling
Skyrev verkar för utveckling av de sakkunnigas 
kunskaper och erfarenheter, med syftet att ge de 
förtroendevalda revisorerna inom kommuner, 
landsting och regioner ett professionellt stöd med 
högsta möjliga kvalitet.

Certifiering av sakkunniga revisorer
Föreningen har inrättat en oberoende certifierings‐
nämnd, som fattar beslut kring de sakkunnigas ansök‐
ningar om certifiering.
Grundkravet för certifiering är en magisterexamen i 
ekonomi och/eller offentlig förvaltning samt minst sex års 
kvalificerad yrkeserfarenhet av revision, varav minst tre år i 
kommunal revision.



God revisorssed och god
revisionssed
Skyrev följer, dokumenterar, utvecklar, uttolkar och 
uttalar sig i frågor om god kommunal revisors- och 
revisionssed för yrkesrevisorer. Skyrev ger ut 
rekommendationer, vägledningar och utkast och är 
därmed en del av normeringen inom revisions‐
området. Skyrevs ”Etiska riktlinjer” samt
”Revisionsprocessen och de etiska reglerna”, utgör 
grunden i arbetet med normgivningen.

Utbildningar
Skyrev stödjer och stimulerar medlemmarnas 
kompetensutveckling och har från 2015 krav på årlig 
vidareutbildning av certifierade revisorer.

rligen arrangeras en konferens med seminarier kring 
aktuella teman och frågor som är väsentliga för 
medlemmarnas yrkesutövning.

Vi kartlägger utbildningsutbud vid högskolor och 
universitet och identifierar relevanta kurser för de 
medlemmar som behöver komplettera sin akademiska 
grundutbildning inför certifiering.

Intressebevakning
Föreningen följer aktivt händelser, debatt, utveckling 
och samhällsåtgärder på revisionsområdet. Skyrev 
kanaliserar de sakkunnigas synpunkter genom att 
medverka i utredningar inom sakområdet, seminarier, 
debatter, tidningsartiklar etc.

I det dagliga arbetet
Skyrevs certifierade revisorer och övriga medlemmar 
finns i dag på flertalet kommunala och regionala 
revisionskontor. Certifierade revisorer finns också som 
konsulter och revisorer hos landets största 
auktoriserade revisionsföretag.

De certifierade revisorerna ansvarar för det dagliga 
yrkesrevisionella arbetet och för kvalificerade uppdrag 
som sakkunniga i flertalet svenska kommuner och 
landsting. Genom vårt yrkesmässiga utvecklingsarbete 
får medlemmarna i Skyrev den kompetens som 
fordras för krävande uppdrag och som sakkunnigt 
biträde åt de förtroendevalda revisorerna i svensk 
kommunal revision.

Som ett stöd för yrkesrevisorer, förtroendevalda 
revisorer och andra verksamma inom den kommunala 
sektorn har Skyrev tagit fram skriften ”Normsamling 
för den kommunala sektorn”.



Mer om Skyrev
Föreningens hemsida – www.Skyrev.se – är det
snabbaste sättet att få aktuell information om Skyrev
och aktuella aktiviteter.

På hemsidan finner du:
• Information om föreningen, om våra mål och vår 

arbetsorganisation.
• Regelverket för certifiering som kommunal 

yrkesrevisor
• Det grundläggande etiska regelverk föreningen 

fastställt och arbetar efter
• Skyrev:s revisionsnormer i form av 

rekommendationer, vägledningar och
utkast

• Länk till Skyrev:s publikation ”Normsamling för 
den kommunala sektorn”

• Hur du gör för att ansöka om medlemskap
• Information om hur du kommer i kontakt med 

Skyrev

Adress
www.Skyrev.se

E-post
info@Skyrev.se
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