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Revisorerna

Närvarande
Bo Björn, sammankallande
Jan-Erik Isaksson
Per Gunnar Persson
Eie Gillheim
Anette Grund

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 Eie Gillheim.
§ 3.

Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.
§ 4.

Riskanalys och revisionsplanering

Revisorerna gör en gemensam genomgång och bedömning av riskanalysen. Då
revisorerna inte hinner gå igenom hela riskanalysen beslutas att fortsätta på sammanträdet
den 10 april.
Revisorerna beslutar att under året bjuda in kommunchef, personalchef och lokalstrateg.
Revisorerna ger KPMG i uppdrag att ta fram förslag på projektplan avseende bemanning
inom socialtjänsten.
§ 5.

Rapportering från nämnder och bolag
• Per Gunnar Persson har avlämnat granskningsrapport Seniorbostäder.
• Jan-Erik Isaksson och Eva Nerpin har träffat styrelsen för Arboga Rådhus AB och
tillhörande bolag.
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• Eie Gillheim har besökt Socialnämndens sammanträde
• Eie Gillheim har tillsammans med revisor från Kungsör och sakkunnnigt biträde
från KPMG haft ett möte med Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
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• Bo Björn har varit på en introduktion på Sturestaden AB.
• Bo Björn har deltagit på KS planeringsdagar.
• Bo Björn har varit på ett första revisionssammanträde på Västra Mälardalens
kommunalförbund.
• Anette Grund ska kontakta Fritid- och kulturnämnden för ett första möte.
• Revisorerna har deltagit på revisionsutbildning som anordnades av PWC
Inget övrigt att rapportera.
§ 6.

Pågående ärenden

Listan med pågående ärenden uppdateras.
§ 7.

Inkomna handlingar

Till revisorerna har följande handlingar inkommit
§ 8.

Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.
§ 9.

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredagen den 10 april 2015. För revisorerna
som tillhör 2015 års revisionsgrupp kommer sammanträdet att fortsätta på eftermiddagen
för att avsluta riskanalysen.
§ 10. Sammanträdets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Bo Björn

Eie Gillheim

