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Sammanträde i kommunrevisionen
§ 1. Sammanträdets öppnande.
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2. Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anette Grund
§ 3. Fastställande av dagordning
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§ 4. Protokoll från sammanträde 2017-05-17
Protokoll från sammanträde 2017-05-17 gicks igenom av revisorerna och
godkändes.
§ 5. Ekonomisk rapport 2017
En ekonomisk rapport t.o.m. 2017-06-08 visar att 281 078 kr är förbrukat.
Kostnaderna för arvoden och ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst är
förbrukad till 79 %. Detta beror på att retroaktiva arvoden och ersättningar för
förlorad arbetsförtjänst 2016 betalats ut under 2017. Detta innebär att revisorerna
kommer att få ett underskott på det kontot. Revisorerna måste avisera det till
fullmäktiges presidium. Karin Helin Lindkvist tillsammans med ordförande
upprättar en skrivelse till fullmäktiges presidium.
§ 6. Pågående ärenden
Inga nya pågående ärenden.
§ 7. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m m.
Följande rapportering lämnas:
• Susanne Henning Aihonen informerar att de i VMKF ska äska till respektive
fullmäktige om extra medel för att genomföra en granskning avseende
räddningstjänsten.
• Bertil Bresell informerar om att Barn- och utbildningsnämnden
prognostisera ett underskott om 5 mkr.
• Jan Erik Isaksson informerar att inom socialnämnden kommer ersättningen
för ensamkommande flyktingbarn att sänkas drastiskt.
Karin Helin Lindkvist får i uppdrag att kontakta Hjälpmedelsnämnden och be att
de skickar nämndens protokoll och eventuella revisionsrapporter.
Karin Helin Lindkvist får i uppdrag att boka in höstens möten med nämnderna
och föra in dessa i mötesplaneringen.
Inget övrigt att rapportera.
§ 8. Inkomna handlingar
Till revisonen har följande handlingar inkommit:
• Socialnämnden, rapport ej verkställda beslut SoL och Lss 1:a kvartalet
2017.
• Presentationsbilder Arboga kommun flerårsplan, 2018-2020.
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§ 9. Utgående handlingar
Följande utgående handlingar från revisionen:
• Fullmäktige presidium, Rapport Grundläggande granskning 2017.
§ 10. Inför mötet med KAK-revisorerna den 14 juni
Revisorerna diskuterar förslag på vad som kan vara lämpligt att göra som
gemensamma granskningar. Förslag är:
•

Vilken beredskap har kommunerna när antalet dagar minskas
innan betalningsansvaret träder in för utskrivningsklara patienter?

•

Barnkonventionen, hur tar man hänsyn till det i sina beslut?

•

Jämställdhet, har man tagit med det i målen?

•

Dataskyddsförordningen, vilken beredskap finns?

Karin Helin Lindkvist får i uppdrag att kontakta Hjälpmedelsnämnden och
be att de skickar nämndens protokoll och eventuella revisionsrapporter.

§ 11. Rapport från konferensen i Örebro
De revisorer som deltog på konferensens tyckte att det var mycket intressant
information om aktuella förändringar som påverkar revisionen, jämställdhet samt
om barnkonventionen.
Karin Helin Lindkvist får i uppdrag att föra in detta i bevakningslistan för
eventuell granskning framgent.
§ 12. Övriga frågor
Revisorerna är inbjudna till Kommunfullmäktiges heldag den 21 juni. Bertil
Bresell och Per Gunnar Persson anmäler sig.
I tidningen Dagens Samhälle var en artikel om kommuner och landsting tar
ställning till företags hållbarhet vid investeringar i bolag. Revisorerna anser inte
att det är något att granska i Arboga för närvarande.
En insändare i lokaltidningen vill göra gällande att Västra Mälardalens
myndighetsförbundet godkänner svartbyggen. Jan Erik Isaksson kontaktar
myndighetsförbundet för att ställa frågan hur de ser på ärendet.
Inga övriga frågor.
§ 13.

Revisionsplanering lekmannarevisionen

KPMG får i uppdrag att ta fram två projektplaner för lekmannarevisionen, en för
Sturestaden och en för RIAB.
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Ett telefonmöte hålls den 28 juni kl 09.30 med de som är lekmannarevisorer för
att gå igenom projektplanerna.
Karin Helin Lindkvist får i uppdrag att boka telefonkonferensen.
§ 14. Nästa sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 1 september kl. 08.00.
§ 15. Sammanträdets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Anette Grund
Revisor

