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Revisorerna    
 

Version, 1,0 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
Videomöte Arboga 
 
Tid  
2021- 04-23, kl. 08.00-10.15 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson 
Johan Wigren 
Krister Rydberg 
 
 
Övriga 
Anders Neuman, ekonomichef, § 5 
 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
 
 
Sammanträde i kommunrevisionen 

§ 1. Sammanträdets öppnande 

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

§ 2. Val av justerare 

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Johan Wigren. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2021-04-06 

Protokoll från sammanträde 2021-04-16 godkännes. 

§ 5. Resursfördelningsmodellen 

Anders Neuman, ekonomichef, gör en genomgång av kommunens 
resursfördelningsmodell. Presentationen bifogas protokollet. Vid revisionssammanträdet 
den 21 maj kommer Anders Neuman att gå igenom Barn- och utbildningsnämndens 
resursfördelningsmodell. 
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§ 6. Pågående ärenden 

Pågående ärenden uppdateras med dagens beslut om granskningar. 

§ 7. Rapport från nämnder och bolag 

Följande rapportering lämnas:  

• Barn- och utbildningsnämnden 
Trots att de får statsbidrag med 11 Mnkr prognostiseras ett underskott på 2 Mnkr. De har 
gjort en uppföljning av ekonomi i balans och följt upp de åtgärder som de fattat beslut 
om. Det mesta är genomfört. De kommer dock vara tvungna att reducera personal i både 
grundskola och förskola för att få ekonomin i balans. 

Budget för förskoleklass ligger nu inom grundskolan. Grundskolan har fått en betydligt 
lägre kompensation i sin budget för förskoleklassen än vad förskoleklassen kostade förra 
året. 

• MBR 
Revisorerna har haft möte med räddningschefen i MBR. Räddningschefen hade mycket 
synpunkter på verksamheten och ansåg att det krävs stora åtgärder. I Arboga är det nio 
brandmän som har sagt upp sig. Räddningschefen har en plan för de åtgärder som han 
anser behöver göras.  

§ 8. Inkomna handlingar 

o SKR, nyhetsbrev. Grundläggande utbildning i revision. 

§ 9. Utgående handlingar 

Inga utgående handlingar. 
 
§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 11. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2021-05-21 kl 08.00. Anders Neuman kommer 
att vara med på mötet  (se § 5). 

§ 12. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 
Jan Erik Isaksson Johan Wigren 
Ordförande    Revisor 
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