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Närvarande
Jan Erik Isaksson, ordförande
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Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen
§ 1.

Sammanträdets öppnande.

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Johan Wigren har anmält förhinder att närvara på dagens sammanträde.
§ 2.

Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell.
§ 3.

Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.
§ 4.

Presentation

Då det är första sammanträdet på ny mandatperiod presenterar sig revisorerna för
varandra.
§ 5.

Presentation KPMG

Karin Helin Lindkvist, KPMG, presenterar sig själv och KPMG.
ARB100 v 1.4 2006-03-06

§ 6.

Revisionen i Arboga kommun

Ordförande går igenom hur revisionen i Arboga arbetar utifrån kommunallagen och God
revisionssed. KPMG får i uppdrag att beställa ny God Revisionssed till revisorerna.
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§ 7.

Riskanalys och revisionsplan

KPMG tar fram ett underlag till riskanalys och revisionsplan som revisorerna ska
behandla vid sammanträdet den 22 februari.
§ 8.

Fördelning av bevakningsområden samt lekmannarevisorer

Ordförande uppdaterar listan med kontaktuppgifter och revisorernas bevakningsområden.
Samtliga revisorer ska ha kommunstyrelsens och fullmäktiges kallelser och protokoll.
Fördelning av bevakning av nämnder skjuts till nästa sammanträde när samtliga revisorer
deltar.
KPMG skickar blankett som revisorerna kan ha till stöd vid protokollsläsning,
se bilaga 1.
§ 9.

Revisionens administration

Vid mötet diskuteras om det ska föras minnesanteckningar i stället för protokoll vid
sammanträdena. I revisionsreglementet står dock att revisorerna ska föra protokoll vid
sina sammanträden vilket innebär att en ändring i reglementet måste göras.
§ 10. Sammanträdestider 2019
Sammanträdestider 2019 beslutas, se bilaga 2.
§ 11. Ekonomisk rapport 2019
Revisorerna informerar om hur budgeten följs upp månadsvis.
§ 12. Pågående ärenden
Förteckning av pågående ärenden översändes, se bilaga 3.
§ 13. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.
Inget att rapportera.
§ 14. Inkomna handlingar
Till revisionen har följande handlingar inkommit:
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§ 15. Utgående handlingar
Inga utgående handlingar:
§ 16. Övriga frågor
Revisorerna kommer att delta på KPMG:s utbildning för förtroendevalda revisorer
den 4 februari. Revisorerna beställer själva tågbiljetter.
Inga övriga frågor.
§ 17. Nästa sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-02-22 kl 08.00.
Vid nästa möte ska revisorernas arbetssätt diskuteras t.ex. hur man som revisorer agerar
t.ex. om man får synpunkter från medborgare eller kontaktad av media.
§ 18. Sammanträdets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor

