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Datum

2015-01-16
Version, 1,0

Revisorerna

Närvarande
Bo Björn, sammankallande
Per Gunnar Persson
Jan-Erik Isaksson
Eie Gillhem
Anette Grund
Ingrid Nord Silversten, ordf. i Barn och utbildningsnämnden
Thomas Lindberg, skolchef

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 Per Gunnar Persson.
§ 3.

Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.
§ 4.

Presentation av revisionsgruppen

Då det är första sammanträdet på mandatperioden presenterar sig deltagarna på
sammanträdet.
§ 5.

Revisionsplanering 2015

Revisorernas förslag till revisorer i kommunalförbund samt lekmannarevisorer och
suppleanter i kommunens bolag, se bilaga 1.
KPMG översänder förslaget till fullmäktiges ordförande.
Revisorerna beslutar att fördela bevakningen av nämnderna enligt följande:
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• Kommunstyrelsen, Bo Björn
• Tekniska nämnden, Per Gunnar Persson
• Socialnämnden, Jan-Erik Isaksson
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• Fritid- och kulturnämnden, Anette Grund
• Barn- och utbildningsnämnden, Eie Gillheim
Jan-Erik Isaksson informerar att reglementet för Hälpmedelsnämnden håller på att
revideras. De har då för avsikt att skriva in i reglemente att landstingets revisorer åtar sig
att granska nämnden samt att informera revisorerna i de i nämnden ingående
kommunerna.
KPMG översänder den risk- och väsentlighetsanalys som gjordes under 2014 till alla i
gruppen. Vid sammanträdet den 27 februari görs en genomgång av risk- och
väsentlighetsanalysen.
Sammanträdestider för 2015 fastställs, bilaga 2.
§ 6.

Möte med barn- och utbildningsnämndens ordförande samt skolchef

Ingrid Nord Silversten, ordf. i Barn och utbildningsnämnden och Thomas Lindberg,
skolchef hälsas välkomna till sammanträdet. De lämnar följande information.
Skolinspektionen gjorde en tillsyn under 2014 av skolan i Arboga kommun. Thomas
Lindberg redogör för hur Skolinspektionen genomför tillsynen samt hur kommunen har
hanterat det med bland annat återkopplingen till nämnden.
Skolchef och nämndens ordförande informerar om hur de arbetar med det systematiska
kvalitetsarbetet. Syftet med kvalitetsarbetet är att de som pedagoger ska ha det som hjälp i
sitt arbete. I kvalitetsarbete ingår också att de utbyter erfarenheter mellan skolorna och lär
av varandra. Det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan bygger på att man ska ha en
systematik så att man upptäcker brister och åtgärder samt att man bygger vidare på det
som fungerar bra.
Resultatet av kvalitetsarbetet kommer att publiceras i en rapport som kommer att finnas
tillgänglig på kommunens hemsida.
Det är svårt att rekrytera lärare inom vissa område t.ex. matematik, NO och svenska som
andraspråk. Det är också särskilt svårt att rekrytera tidsbegränsade anställningar och
deltider.
De har nitton förstelärare men har tjugo platser. Alla har uppdraget på begränsad tid.
Utgångspunkten för fördelning av förstelärare har varit utifrån var man sett störst behov
av utveckling t.ex. från resultaten på skolorna. Varje förstelärare har en
uppdragsbeskrivning.
Vid inspektionen anmärkte man på mottagningsgruppen avseende att eleverna inte hade
en klasstillhörighet direkt när de kom. De tyckte inte heller att de hade tillräckligt bra
studiehandledning. Efter det har de satsat på denna organisation.
Återsökning av medel från Migrationsverket görs både från förvaltningen och centralt i
kommunen.
De kommer att ha ett tema för alla chefer i kommunen för att informera om hur de arbetar
med nyanlända.
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Stora frågor nu är förskola, mottagandet av nyanlända samt lokalfrågan.
§ 7.

Pågående ärenden

Listan på pågående ärenden delas ut, bilaga 3. Revisorerna beslutar att fortsätta att arbeta
med denna lista även under denna mandatperiod.
§ 8.

Rapport från nämnder och bolag

Per Gunnar Persson informerar om att det den 25 februari är inplanerat ett möte med
Mälarenergi Elnät AB.
Inget övrigt att rapportera.
§ 9.

Utbildningar

Vid mötet med Barn- och utbildningsnämnden (se § 6) frågade Ingrid Nord Silversten,
revisorerna om de blir inbjudna till utbildningar som kommunen anordnar för
förtroendevalda. Hon kommer att bevaka att revisorerna blir inbjudna till kommunens
utbildningar.
Revisorerna beslutar att samtliga revisorer anmäler sig till PWCs utbildning i God
Revisionssed den 9 mars i Arboga.
§ 10. Inkomna handlingar
Till revisorerna har följande handlingar inkommit:
•

KF Protokoll avtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden

•

Inbjudan utbildning Kompetenstjänst

§ 11.

Revisionens ekonomi

Ingen ekonomisk rapport finns ännu för 2015.
§ 12.

Övriga frågor

Från revisionens sida har att man haft uppe frågan om läsplattor men man har inte fått
något svar på det.
Inga övriga frågor har anmälts.
§ 13.

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 27 februari 2015.
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§ 14.

Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Bo Björn

Per Gunnar Persson

