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Revisorerna    
 

Version, 1,0 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
KS-salen Rådhuset Arboga 
 
Tid  
2022-12-13 kl. 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson,  
Johan Wigren  
Christer Ståhl 
 
 
Övriga 
 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Hanna Klarkner, § 5 
 
 
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 Johan Wigren. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2022-11-11 

Protokoll från sammanträde 2022-11-11 godkännes. 
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§ 5. Missiv och rapport – Granskning av riskanalyser inför förändring 

En genomgång görs av rapport Granskning av riskanalyser inför förändringar. 
Revisorerna godkänner rapporten och fattar beslut att den ska översändas till 
kommunstyrelsen och granskade nämnder och för kännedom till fullmäktige. 

§ 6. Pågående ärenden 

Uppdatering av förteckning av pågående ärenden görs, se bilagd förteckning. 

§ 7. Ekonomisk rapport 

Ekonomisk rapport visar att 530 tkr är bokfört t.o.m. oktober 2022. 

Då det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare en granskning beslutas att ge KPMG i 
uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av granskningar genomförda under 
mandatperioden. KPMG kommer att översända en projektplan som revisorerna 
godkänner via mail. 

§ 8. Sammanträdestider 2023 

Ett förslag till sammanträdestider 2023 har översänts till revisorerna. Efter viss justering 
fastslås sammanträdestiderna. Sammanträdestiderna skickas ut till samtliga revisorer för 
2023. 

§ 9. Rapport från nämnder och bolag 

• KF  
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) antagen av 
Fullmäktige. 
 

• KS  
Ett ägartillskott kommer att tillföras Västar Mälardalens Myndighetsförbund med 960 tkr. 
varav Arboga står för 60%. 
 

• BUN 
Nämnden prognostiserar ett ekonomiska resultat på +/- 0. Grundsärskolan prognostiserar 
ett underskott men det vägs upp av positiv prognos för andra verksamheter i 
förvaltningen. 
 

• Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF 
Budget och verksamhetsplan för 2023 är beslutad med följande förändringar från 2022 till 
2023:  
 

• Medlemskommunerna kompenserar VMKF för ökade pensionskostnader 2023  
• Ingen kompensation från medlemskommunerna för inflation enligt KPI, 

löneökningar, ökat personalomkostnadspålägg eller andra kostnadsökningar med 
ett totalt belopp om 4,9 mkr.  Det innebär att dessa höjningar behöver hanteras av 
VMKF genom effektiviseringar. 

• Inga nya utvecklingsuppdrag påbörjas under 2023. 
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• Sturestaden AB 

Prognosen 2022 visar på en minskad vinst. 
 

• Socialnämnden 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4,9 Mnkr. Det är Vård- och 
omsorgsverksamheten som uppvisar ett negativt resultat på ca 11 Mnkr. Underskottet 
vägs upp av att andra verksamheter prognostiserar överskott. 
 
SPF seniorerna har publicerat resultatet av ett hemtjänstindex där kommunerna 
rangordnas utifrån fyra kriterier och Arboga hamnar på plats 275 av 290 kommuner.  
 
§ 10. Inkomna handlingar 

Följande handlingar har inkommit: 

 

 

  

Vid granskning av årsredovisningen ska revisorerna förtydliga sina synpunkter 
avseende målstyrningen. 

§ 11. Utgående handlingar 

 

 

 

 

 

§ 12. Övriga frågor 

Revisorerna beslutar att fullmäktiges presidium bjuds in till ett sammanträde för att de 
ska informeras om vilka krav lekmannarevisorerna har på sig att granska i kommunens 
bolag. Inför detta möte ska skickas en skrivelse till presidiet där de får information vilka 
krav som finns på lekmannarevisionen. I skrivelsen ska stå att det kommer att innebära en 
ökad insats av lekmannarevisorerna vilket kommer att innebära utökade kostnader både 
för konsultkostnader och för arvoden. God revisionssed ska beställas till revisorerna och 
till fullmäktiges presidium. 
 
§ 13. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2023-01-20 kl 08.00. Mötet förlängs med 
anledning av genomgång av KOLADA. 

Från Ärende 
Kommunstyrelsen § 211 Svar på granskning av 

delårsrapporten. 
Kommunfullmäktige § 105 Val av revisorerna till 

kommunrevisionen 

Till  Ärende 
Kommunstyrelsen, socialnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden.  

Granskning av riskanalyser 
inför förändringar. 

För kännedom Ärende 
Kommunfullmäktige Granskning av riskanalyser 

inför förändringar. 
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§ 14. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

 
Jan Erik Isaksson Johan Wigren 
Ordförande    Revisor 
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Pågående ärenden år 
2021 

Ställs till Svar senast Svar inkommet 

Grundläggande granskning Ks och nämnder Ej begärt svar   
Granskning av 
delårsrapport  

KS 2022-02-01   

Granskning av 
årsredovisning 2021 

KS 2022-08-31 KS 2022-06-21 

Styrning och ledning av IT-
verksamheten 

KS 2022-08-31 KS 2022-10-03 

Bistånds- och 
vårdplaneringsprocessen 

Socialnämnden 2022-03-25  SN 2022-03-16 

Kommunens arbete för att 
vara en attraktiv 
arbetsgivare 

KS och nämnder 2022-05-31 KS 2022-10-03, 
BUN 2022-06-16 
FKN 2022-06-14 

    
    

Pågående ärenden år 
2022 

Ställs till Svar senast Svar inkommet 

Grundläggande granskning  KS och nämnder     
Granskning av 
delårsrapport  

 Ks och KF  2023-02-01  2022-12-13 

Granskning av 
årsredovisning 2022 

      

Granskning av arbetsmiljö 
och riskanalyser inför 
förändringar 

 Ks, socialnämnden, 
barn- och 
utbildningsnämnden 

 2023-02-28   

Granskning av kvalitet, 
effektivitet och 
brukarnöjdhet inom 
äldreomsorgen   

 Socialnämnden  2023-01-31   

Uppföljande granskning KS och nämnder   

 


	Revisorerna   

