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Val av auktoriserad revisor/revisionsbolag
Förslag till beslut
Kyrkofullmäktige beslutar att välja PwC till revisionsbolag under perioden 2020-2023.
Sammanfattning
Uppdraget för Umeå pastorats nuvarande revisionsbolag, PwC, gäller för perioden 2015-2019
och därför behöver kyrkofullmäktige besluta om auktoriserad revisor/revisionsbolag för en ny
period.
Bedömningen är att PwC bör väljas till revisionsbolag för en ny period på grund av att de har
en upparbetad och god kännedom om både Umeå pastorats verksamhet och Svenska kyrkans
ordning, vilket är värdefullt, inte minst i en tid av stora förändringar i pastoratets organisation
och ekonomi.
Vidare bedöms att ett avstående från en upphandling är förenligt med de regelverk pastoratet
har att ta hänsyn till.
Bakgrund
”Kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad revisor för att granska verksamheten under en
tidsperiod om längst fyra år. Till sådan får även ett registrerat revisionsbolag utses.”
(Kyrkoordningen 48 kap. 2 §, första stycket)
Kyrkofullmäktige beslutade 2015-11-10, § 28, att välja PwC till revisionsbolag under
perioden 2015-2019. Detta innebär att kyrkofullmäktige behöver fatta ett nytt beslut för
perioden från och med 2020.
"När en upphandling görs ska man utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i
övrigt genomföra den affärsmässigt. Vid upphandling ska alla anbudsgivare, anbudssökande
och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn.” (Kyrkoordningen 47 kap. 3 §)
Inför beslutet år 2015 om val av revisionsbolag tillfrågades tre bolag, varav två bolag lämnade
anbud, däribland PwC. Frågan har uppkommit om en ny upphandling ska göras inför
revisorsvalet.
Svenska kyrkans nationella nivå har utarbetat en inköpshandbok och i Umeå pastorats inköpsoch upphandlingspolicy anges att handboken ska vara vägledande i inköpsarbetet.
I handboken anges:
"Särskilda skäl för att avstå från en formell upphandling
Det finns situationer när det inte är lämpligt eller möjligt att genomföra en formell
upphandling. T.ex.:
• det kanske inte finns någon konkurrens.
• det kan finnas ekonomiska eller praktiska skäl. Till exempel kan du bestämma dig för att
utan konkurrensutsättning förlänga uppdraget för en konsult som redan har arbetat med ett
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uppdrag i ett år. I ett sådant fall skulle upplärningen av ny konsult kunna innebära en
merkostnad och förlänga uppdraget ytterligare.
För att det ska vara godkänt att avstå från en formell upphandling ska ett formellt beslut tas
av behörig beslutsfattare. Beslutet och motiveringen till detta ska dokumenteras i ett
beslutsprotokoll (mall för beslutsprotokoll finns på intranätet). Beslutsprotokollet med
tillhörande underlag ska diarieföras.
Om du avstår från att konkurrensutsätta ett uppdrag, är det lika viktigt att du även här ställer
krav på utförandet, förhandlar pris, hållbarhetsbedömning (enligt 3.3) och övriga villkor.
Detta för att säkerställa att inköpet ska vara affärsmässig genomfört även om
konkurrensutsättning inte skett."
Bedömning
Erfarenheterna av PwC:s arbete med revision är mycket goda. Bolagets upparbetade
verksamhetskännedom är av stort värde, inte minst i en tid då Umeå pastorat står inför stora
förändringar inom organisation och ekonomi. PwC samverkar även med Svenska kyrkan på
nationell nivå inom området utbildning och har därmed en djupare kunskap om kyrklig
ekonomi än vad som annars kan förväntas av ett revisionsbolag. Det finns anledning att tro att
våra inarbetade revisorer kommer att dra nytta av både kunskap och erfarenheter av vår
verksamhet även i kommande revisioner. Pastoratet bedöms de närmaste åren stå inför frågor
där kvalificerad rådgivning utöver ordinarie revision skulle kunna bli aktuell. PwC kan
erbjuda även en rad sådana tjänster. Inför ingången till avtalet gjordes en upphandling som
förtroendevalda har beslutat utifrån och jag anser att den bedömningen kan gälla ytterligare en
period. Vår inköpare bekräftar att avsteg från formell upphandling kan göras.

I tjänsten
Gustav Eriksson
Kanslichef
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