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Revisorerna    
 

Version, 0,9 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
Kommunstyrelsesalen, Rådhuset Arboga 
 
Tid  
2019-04-15, kl. 10.00-12.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Per Gunnar Persson, från § 10 
Bertil Bresell 
Sixten Öhman 
Anette Grund 
Conny Pettersson (revisor 2019), t.o.m. § 5 
Johan Wigren (revisor 2019), t.o.m. § 5 
Krister Rydberg (revisor 2019), t.o.m. § 5 
 
 
Övriga 
Anders Röhfors, Ks ordf. § 5 
Jonna Lindman, Ks vice ordf. Ks, § 5 
Andreas Silversten, Ks andre vice ordf. § 5 
Annica Andersson, kommundirektör, § 5 
Camilla Andersson, ekonomichef, § 5 
Sofie Eriksson, ekonom, § 5 
 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Nils Nordqvist, KPMG, § 6 
 
 
Sammanträde i kommunrevisionen 

§ 1. Sammanträdets öppnande. 

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

§ 2. Val av justerare 

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2019-02-22. 

Protokoll från sammanträde 2019-02-22 gicks igenom av revisorerna och godkändes. 
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§ 5. Möte med kommunstyrelsens presidium 

Karin Helin Lindkvist, KPMG, gör en genomgång av granskning av årsredovisningen 
2018. 

Sofie Eriksson, ekonom, gör en genomgång av årsredovisning 2018, (presentationen 
bilägges). 

KS ordförande framför att det behöver göras en del strukturella förändringar i kommunen 
för att komma till rätta med ekonomin. Utmaningar är bland annat att klara de stora 
investeringar som nu görs i kommunen. 

Bolagiseringen av den tekniska verksamheten ska vara klar till 2020-01-01. Samverkan 
med Köping och Kungsörs kommun pågår. Det handlar mycket om att möta framtida 
kompetensbehov. Befolkningen i Arboga ökade kraftigt 2018 (200 invånare). De räknar 
med en ökning med 50 invånare 2019. 

Ks ordförande framför att de ser positivt på om revision kan samarbeta med 
kommunstyrelsen kring kommunens framtida utmaningar. 

§ 6. Rapport granskning årsredovisning 

Nils Nordqvist, KPMG, gör en genomgång av granskning av årsredovisningen. 
Revisorerna godkänner rapporten med tillhörande missiv och beslutar att den ska 
överlämnas till kommunstyrelsen och för kännedom till fullmäktige. 

§ 7. Rapporter grundläggande granskning 

Rapporter på grundläggande granskning för kommunstyrelsen och samtliga nämnder har 
tillställts revisorerna. 

Revisorerna godkänner rapporterna med tillhörande missiv och beslutar att de ska 
överlämnas till respektive nämnd och kommunstyrelsen och för kännedom till 
fullmäktige. 

§ 8. Rapport socialnämndens ekonomi 

En rapport avseende socialnämndens ekonomi har tillställts revisorerna. Revisorerna 
godkänner rapporterna med tillhörande missiv och beslutar att de ska överlämnas till 
socialnämnden och kommunstyrelsen och för kännedom till fullmäktige. 

§ 9. Ekonomisk rapport 

Ingen ny ekonomisk rapport har inkommit. 

§ 10. Ansvarsprövning/revisionsberättelse 

Revisorerna fattar beslut om revisionsberättelse 2018. I revisionsberättelsen riktar 
revisorerna anmärkning mot socialnämnden. Revisionsberättelsen med tillhörande bilagor 
översändes till fullmäktige.  

§ 11. Pågående ärenden 

Förteckning med pågående ärenden uppdateras med dagens ärenden. 
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§ 12. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m. 

Inget övrigt att rapportera. 

§ 13. Inkomna handlingar 

Inga handlingar har inkommit till revisionen. 

§ 14. Utgående handlingar 

Följande utgående handlingar: 

Till Ärende 

SN och KS, Kf för 
kännedom 

Rapport socialnämndens ekonomi 2018 

Ks och samtliga 
nämnder. Kf för 
kännedom 

Rapporter grundläggande granskning (en rapport per nämnd) 

Ks, Kf för kännedom Granskning ÅR 2018 

Kf Revisionsberättelse 2018 

 

§ 15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 16. Nästa sammanträde 

Då detta är sista sammanträdet för mandatperioden 2015-2018 tackar ordförande 
revisionsgruppen för ett gott samarbete.  
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§ 17. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 
 
 
Jan Erik Isaksson   Bertil Bresell 
Ordförande    Revisor 
 


	Revisorerna   
	Sammanträde i kommunrevisionen

