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Dnr REV

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av revisionstjänster
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har, i samverkan med Kävlinge och Svedala kommuner infodrat anbud
avseende revisionstjänster.
Leverantören (de sakkunniga) ska arbeta på uppdrag av, och i nära samarbete med, de
förtroendevalda revisorerna. Leverantören ska biträda de förtroendevalda revisorerna i
revisionsprocessen med bland annat planering, granskning och bedömning. Leverantören ska ha en såväl granskande som stödjande roll.
Leverantören ska i enlighet med 9 Kap. Kommunallagen (1991:900) samt ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2014” vara sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder och styrelser.
De sakkunniga ska utföra den korrespondens och ärendeberedning som är nödvändig
med hänsyn till granskningarna.
De sakkunniga ska granska och kontrollera att en fungerande intern kontroll finns inom
förvaltningarna. De sakkunniga ska genomföra en väsentlighets- och riskanalys av kommunen som helhet samt på varje styrelse och nämnd.
De sakkunniga ska genomföra djupgranskningar eller granskningsprojekt. Djupgranskningar eller granskningsprojekt fastställs årligen i en revisionsplan som fastställts av revisorerna. Väsentlighets eller riskanalysen kan även den ge upphov till en djupgranskning.

Revisionens beslut
-Kontraktet i ovanstående upphandling tilldelas, efter genomförd utvärdering,
Ernst & Young Aktiebolag, 556053-5873.
Antagen leverantör har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga priset, vilket i enlighet
med förfrågningsunderlaget är det anbud som kommer att antas.
Utvärdering och prissammanställning framgår av utvärderingsprotokollet.
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