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Sammanträde 
 
Plats  
Sturerummet, Rådhuset Arboga 
 
Tid  
2019-04-15, kl. 08.00-10.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson 
Johan Wigren 
Krister Rydberg 
 
Övriga 
 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
 
 
 
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 Krister Rydberg. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2019-03-22. 

Protokoll från sammanträde 2019-03-22 gicks igenom av revisorerna och godkändes. 

§ 5. Riskanalys och revisionsplan 2019 

En genomgång görs av riskanalysen och revisionsplan 2019. 

Projektplan avseende uppföljande granskning barn och ungas skolgång och hälsa har 
översänts till revisorerna. Revisorerna godkänner projektplanen. 
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Projektplan avseende kommunstyrelsens uppsikt har översänts till revisorerna. I 
projektplanen görs en justering så att intervjuer ska genomföras med kommunstyrelsens 
arbetsutskott och att enkäter ska ställas till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen. 

Revisorerna godkänner projektplanen med denna ändring. 

Revisorerna beslutar att fastställa revisionsplanen 2019. 

Riskanalyser och revisionsplaner kommer att göras separat för bolagen. 

§ 6. Pågående ärenden 

En genomgång görs av listan över pågående ärenden. 

§ 7. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m. 

Inget att rapportera. 

§ 8. Inkomna handlingar 

Följande handling har inkommit: 

• Inbjudan till KPMG:s nätverksträff för förtroendevalda revisorer den 20 maj i 
Örebro. Bertil Bresell, Conny Pettersson, Johan Wigren och Krister Rydberg 
anmäler sig till nätverksträffen. 

 
§ 9. Utgående handlingar 

Inga utgående handlingar. 

§ 10. Ekonomisk rapport 

Ingen ny ekonomisk rapport. 

§ 11. Övriga frågor 

Kommunen kommer att bilda tre nya bolag från 2020. Ordförande får i uppdrag att, 
tillsammans med KPMG, utforma en skrivelse till fullmäktiges presidium där det framgår 
att en budget bör avsättas för lekmannarevisorerna i de nya bolagen. 

Inga övriga frågor.  

§ 12. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-05-24 kl 08.00. 

§ 13. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 
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Jan Erik Isaksson   Krister Rydberg 
Ordförande    Revisor 
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