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 Utskriftsdatum: 2022-06-21 

 

Uppdrag som fördelas bland Region Gävleborgs revisorer 
2023 – 2026 

 

- Arkiv Gävleborg - Revisor (1 + 1) 

Grund för valet 

Stadgarna 8 §. Lt 1977-11-23, § 85, FU 1978-04-17, § 154. 

Antal 

Region Gävleborg utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer 

med ersättare.  

Mandattid: 4 år 

 

- Folktandvården Gävleborg AB – Lekmannarevisorer (2 + 2) 

 

Grund för valet 

Fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor i ett aktiebolag där regionen direkt eller 

indirekt innehar samtliga aktier. Till lekmannarevisor i ett aktiebolag ska fullmäktige utse 

någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 § kommunallagen valts för granskning av styrelsen 

och övriga nämnders verksamhet. (3 kap. 17 § KL) 

Antal 

§ 9 bolagsordningen 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska regionfullmäktige utse två 

lekmannarevisorer med lika många ersättare. (LF § 142/06 

9 kap. 21 § aktiebolagslagen 
Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om samma revisor ska utses på nytt i anslutning till att 

tiden enligt första stycket löper ut, får den som utser revisorn bestämma att uppdraget ska 

gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

I de fall som avses i 24 § får en ny revisor utses för den tid som återstår av den tidigare 

revisorns mandattid. 

Mandattid: 4 år 
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- Stiftelsen Hälsinglands museum - Revisor (1 + 1) 

Grund för valet 

Landstingets beslut 1979-11-21, § 303. Stiftelsens stadgar §§ 21 och 22. 

Antal 

Regionen ska utse en revisor och en ersättare. Vid val av revisor och ersättare ska utses någon 

av de revisorer eller revisorsersättare som för samma tid utsetts att granska regionens 

förvaltning. 

Mandattid: 4 år 

 

- Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län - Revisor (1) 

Grund för valet 

Lt 1977-11-23, § 85, LF 2008-11-18—19, § 217 

Antal 

Stiftelsens stadgar § 21. Regionen ska årligen utse en revisor för granskning av stiftelsens 

förvaltning nästföljande kalenderår.  Styrelsen ska dessutom utse en revisor enligt 4 kap. 4 § 

stiftelselagen. Vid regionens val av revisor ska utses någon av de revisorer som för samma år 

utsetts att granska regionens förvaltning.  

Mandattid: 4 år 

 

 

 

För kännedom - nedan väljs direkt av regionfullmäktige: 

 

- Stiftelsen Folkteatern - Revisorer (2 + 2) 

Grund för valet 

Lt § 351/80. Stiftelsens stadgar §§ 21-22. 

Antal 

Fullmäktige utser två revisorer och två ersättare. Av dessa ska minst en revisor och en 

ersättare vara auktoriserad revisor. Övriga bör utses bland de revisorer som för motsvarande 

tid utsetts att granska regionens förvaltning. 

Mandattid: 4 år 
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- Regionens revisorer (7) 

Grund för valet 

Regioner ska utse revisorer för granskning av den kommunala verksamheten enligt 3 kap. 

10 § kommunallagen, KL. Bestämmelser om revision finns i 10 och 12 kap. KL. 

Antal 

Region Gävleborg har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 

mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under 

mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 
 

Bland Region Gävleborgs revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 

kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i Region Gävleborgs stiftelser i det 

antal som fastställs för varje enskilt företag. 
 

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

Uppdraget är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och 

sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 
 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskning av Region Gävleborg lämnade 

donationsstiftelser. 
 

Detta framgår av I, 3–6 och 8 §§ Reglemente för Region Gävleborgs revisorer. 

Se även 12 kap. 5–6 §§ KL. 

Valbarhetsvillkor 

Vid val av revisorer är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid 

tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 1 kap. 7 och 8 §§ KL.  
 

Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den 

regionen enligt 4 kap. 3 § andra stycket KL. 
 

Den som är redovisningsskyldig till regionen är inte valbar som revisor för granskning av 

verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, 

förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige. Detta framgår av 4 

kap. 4 § KL. 
 

Mandattid: 4 år (12 kap 4 § KL). 

Under de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja 

revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren enligt 12 kap 4 § KL.  
 

Revisorernas uppdrag är slutfört när de avgett berättelse över fjärde årets verksamhet och 

behandlingen av frågan om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24 § KL har ägt rum. Det första året i 

mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. Se även 7 § Reglemente för 

Region Gävleborgs revisorer. 
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Uppdrag som fördelas bland regionens revisorer: 

- Arkiv Gävleborg (1 + 1) 

- Folktandvården AB (2 + 2) 

- Stiftelsen Hälsinglands muséum (1 + 1) 

- Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg (1) 

- Samordningsförbundet Gävleborg (1) 

- ALMI Företagspartner AB (1) 

- X-Trafik AB (1) 

- Central Sweden ideell förening (1) 
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