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Revisorerna    
 

Version, 1,0 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
KS-salen Rådhuset Arboga 
 
Tid  
2022-06-17 kl. 08.00-11.30 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson,  
Johan Wigren  
Christer Ståhl 
 
 
Övriga 
Karin Helin Lindkvist, 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 Bertil Bresell. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2022-05-20 

Protokoll från sammanträde 2022-05-20 godkännes. 

§ 5. Förlängning av revisionsavtal 

Revisorerna i Arboga kommun har tillsammans med revisorerna i Köpings kommun, 
Surahammars, kommun, Kungsörs kommun, Västra Mälardalens kommunalförbund samt 
Västra Mälardalens myndighetsförbund ett avtal med KPMG avseende revisionstjänster. 
Avtalet omfattar år 2021-2022 med möjlighet till förlängning år 2023 och 2024. 
Revisorerna beslutar att föreslå till revisorerna i ovanstående kommuner och 
kommunalförbund att förlänga avtalet med KPMG under 2023. 
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§ 6. Samarbete med övriga kommuner i KAKS 

En gemensam utbildningsdag planeras. Förslag på innehåll är lekmannarevision, 
krisberedskap och civilförsvaret samt förändringen med nära vård.  

Revisorerna i Kungsörs kommun har föreslagit att utbildningen hålls v 36 eller v 37 och 
att det ska hållas på Kungsörstorp. Konferens börjar kl 09.00 med kaffe och avslutas kl 
15.00. 

Förslagsvis måndag, tisdag eller onsdag v 37.  

§ 7. Ekonomisk rapport 

Ekonomisk rapport visar att 89 tkr är bokfört t.o.m maj 2022. 

§ 8. Information från nätverksträff i Deje 

Jan Erik, Christer, Bertil och Conny har varit på KPMG:s nätverksträff i Deje.  

Vid konferensen var genomgång av kommunens ansvar för säkerhet och beredskap, 
lekmannarevision och nära vård.   

§ 9. Pågående ärenden 

Inget nytt att föra upp på förteckning av pågående ärenden. 

§ 10. Rapport från nämnder och bolag 

• Ks har ett ärenden på kommande sammanträde att kommunen och bolagen ska göra 
en säkerhetslägesanalys. 

• Barn- och utbildningsnämnden: 

 Prognostiserar ett underskott på -2,1 Mnkr. Underskottet avser särskolan.  

 Nämnden har gjort ett åtgärdsprogram för att få ett resultat i balans. 

 Nämnden har svarat på kritiken från Skolinspektionen.  

• Vid kostnadsjämförelser i KOLADA kan man se att äldreomsorgens kostnader har 
ökat medan skolans kostnader har minskat. 

• Johan och Jan Erik har i egenskap av lekmannarevisorer varit på studiebesök på 
vatten och avlopp. Det var ett mycket bra studiebesök. 

• Bertil har varit på Sturestadens styrelsemöte. Även bolaget påverkas av de 
kostnadsökningar som nu sker på varor och tjänster.  

• Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott på 0,5 Mnkr. 

• En utredning som genomförts som lämnar förslag på att Kultur- och 
fritidsnämnden ska läggas ned. 
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§ 11. Inkomna handlingar 

Inga inkomna handlingar. 

§ 12. Utgående handlingar 

Inga utgående handlingar att redovisa.  

§ 13. Övriga frågor 

Revisorsgruppen diskuterar hur kommunen ska lösa visselblåsarfunktionen. Vid möte 
med Ks och nämnder ska frågor ställas om hur de arbetar med att genomföra och 
informera om visselblåsarfunktionen.  
 
Revisorerna beslutar att det i alla missiv ska stå att de begär konkreta svar på vilka 
åtgärder de ska göra med anledning av granskning samt tidsplan för när åtgärderna ska 
genomföras. 
 
Revisorerna beslutar att grundläggande granskning ska genomföras under hösten 2022. 
Förslaget är att möten med kommunstyrelse och nämnder genomförs den 11 november. 
KPMG bokar in nämndmöten. Vid granskningen ska finnas fråga om hur de ser på det 
nya resursfördelningssystemet samt visselblåsarfunktionen. 
 
Under hösten ska Bertil göra genomgång med revisionsgruppen av hur man hittar 
information i KOLADA. 
 
§ 14. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2022-09-16 kl 08.00.  

§ 15. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 
Jan Erik Isaksson Bertil Bresell 
Ordförande    Revisor 
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