
 

PROTOKOLL 
  1 (3) 
Datum     

2022-05-20   
 

     

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 
Box 45 
732 21 Arboga 

Smedjegatan 5 vx  0589-870 00 0589-144 86 www.arboga.se 481-1667 212000-2122 
    

 

AR
B1

00
 v

 1
.4

 2
00

6-
03

-0
6 

  

Revisorerna    
 

Version, 1.0 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
 
 
Tid  
2022-05-20 kl. 08.00-09:40 
 
Närvarande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson,  
Johan Wigren ordförande 
Christer Ståhl 
 
 
Övriga 
Per Marcusson, KPMG 
 
 
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 Christer Ståhl. 
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§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2022-04-22 

Protokoll från sammanträde 2022-04-22 godkännes. 

§ 5. Ekonomisk rapport 

Ekonomisk rapport godkännes. 

§ 6. Pågående ärenden 

Inget nytt att föra upp på förteckning av pågående ärenden. 

De revisionsrapporter som kommunen ska yttra sig om har fått förlängd svarstid. 
 

§ 7. Rapport från nämnder och bolag 

• Socialnämnden redovisar en prognos på minus 2 miljoner. En osäker prognos och 
nämnden har presenterat en handlingsplan för åtgärder. Handlingsplanen är inte 
beslutad. 

• Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på cirka 4,5 miljoner. 
Särskolan är den verksamhet som redovisar mest underskott.  

• Kommunen som helhet prognostiserar ett underskott på cirka 6,5 miljon. Samtliga 
nämnder har fått till sig att återkomma med handlingsplaner för att minska 
underskottet.  

§ 8. Inkomna handlingar 

Protokoll från fullmäktige 2022-04-21  

§ 9. Utgående handlingar 

Inga utgående handlingar att redovisa.  

§ 10. Övriga frågor 

Meetings plus  
Kommunen har uppdaterat systemet och revisorerna behöver uppdatera applikationen i 
sin iPad. Om det inte funkar så får revisorerna kontakta kommunens IT-support. 
 
Konferens Deje 
Samåkning administreras inom revisionsgruppen för de som behöver åka från Arboga till 
Deje.  
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Visselblåsarfunktion 
Revisorsgruppen diskuterar hur kommunen ska lösa visselblåsarfunktionen. Kommunen 
har avsatt 50 000 kr för att köpa in tjänst från externpart. Diskussionen fortsätter på 
nästkommande möte.  
 
§ 11. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2022-06-17 kl 08.00.  

§ 12. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 
Johan Wigren Christer Ståhl 
Ordförande    Revisor 
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