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Revisorerna

Närvarande
Göran Edlund, ordförande
Sven Larsson
Per Gunnar Persson
Jan-Erik Isaksson
Eva Nerpin
Olle Ytterberg, kommunalråd 2013, §5 och del av §6
Agneta Bode, kommunstyrelsens arbetsutskott, §5 och del av §6
Jerker Parksjö, kommunchef, §5 och del av §6
Ann Björkman, ekonomichef, §5 och del av §6
Sofie Eriksson, ekonom, §5 och del av §6
Karin Helin Lindkvist, KPMG
Camilla Karlsson, 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 Per Gunnar Persson.
§ 3.

Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.
§ 4.

Föregående mötes protokoll

Revisorerna godkänner det justerade protokollet från sammanträde den 3 februari
2014 samt protokoll från sammanträde den 14 mars 2014.
Protokollen justeras.
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§ 5.

Bokslut och årsredovisning 2013

Ekonomichef Ann Björkman gör en genomgång av bokslut 2013. De nämnder
som prognostiserat ett negativt resultat under året har kallats till kommunstyrelsen
för att redogöra för vilka åtgärder de haft för avsikt att vidta.
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Sänkningen av diskonteringsräntan är den huvudsakliga orsaken till underskottet
på finansförvaltningen. Kommunens låneutrymma hos Kommuninvest har snart
nått kommunens lånelimit. Kommunfullmäktige har fattat beslut att de ska
samordna upplåningen i koncernen så att de har kontroll på den.
Arboga kommun redovisar pensionsskulden enligt fullfondsmodellen, d.v.s. även
den del av pensionsskulden som avser före år 1998 är upptaget i balansräkningen.
Rådet för kommunal redovisning har tagit fram ett utkast till rekommendation
som innebär att den pensionsskuld som uppstod före år 1998 ska ligga som en
ansvarsförbindelse. Rekommendationen är inte antagen och kommunledningen
uppger att om den kommer att antas så kommer de att anpassa redovisningen efter
rekommendationen.
En särskild analysrapport delas ut till revisorerna.
Revisorerna tackar för informationen.
§ 6.

Granskning bokslut och årsredovisning 2013.

Camilla Karlsson KPMG, redovisar resultatet av granskning av bokslut och
årsredovisning 2013. KPMG:s bedömning är att årsredovisningen inte ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning och att den inte upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed i och
med att kommunen valt att redovisa pensionsutbetalningar enligt fullfondsmodellen. Arboga kommun har dock på ett tydligt sätt redovisat denna avvikelse i
årsredovisningen samt även beskrivit vilken ekonomisk effekt detta får.
Revisorerna gör inte samma bedömning som KPMG avseende redovisningen av
pensionsskulden vilket ska stå i revisorernas missiv till rapporten.
KPMG får i uppdrag att justera förslag till missiv samt förslag till
revisionsberättelse och kommunicera detta med revisorerna. Rapport med
tillhörande missiv samt revisionsberättelse kommer att överlämnas vid
revisorernas sammanträde med fullmäktiges presidium den 16 april.
§ 7.


Pågående ärenden
Granskning Lokalvård skolor

Rapport avseende Granskning Lokalvård skolor, har tillställts revisorerna. KPMG
får i uppdrag att gör en genomgång av rapporten för att göra vissa förtydliganden.


Granskning Närvaro styrelser och nämnder

Rapport avseende Granskning Närvaro styrelser och nämnder, har tillställts
revisorerna. KPMG får i uppdrag att gör en genomgång av rapporten för att göra
vissa förtydliganden samt komplettera med namn på ledamöter.
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§ 8.

Övriga frågor

Sven Larsson informera om att han varit på årsstämma vid Sturestaden Fastighets
AB:s. Vid årsstämman informerades om att det är en god ordning i bolaget.
Inga övriga frågor har anmälts.
§ 9.

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till onsdagen den 16 april 2014.
§ 10.

Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Göran Edlund

Per Gunnar Persson

