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Sammanträde 
 
Plats  
Videomöte Arboga 
 
Tid  
2021- 06-18, kl. 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson 
Johan Wigren 
Krister Rydberg 
 
 
Övriga 
Hans Ivarsson, ordförande, Barn- och utbildningsnämnden, § 4 
Richard Fallqvist, vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden, § 4 
Ingrid Noord-Silversten, 2:e Barn- och utbildningsnämnden, § 4 
Ulrika Hansson, skolchef, § 4 
Anu Enehöjd, verksamhetschef, § 4 
 
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 Bertil Bresell. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Möte Barn- och utbildningsnämndens presidium 

Gymnasiebehörigheten har ökat till 87,5 %. De har nu lovskola som förhoppningsvis 
kommer att öka denna siffra ytterligare. 

Resultaten från undersökningen avseende trygghet och arbetsro har försämrats. När 
förvaltningen fick resultatet fick varje rektor i uppdrag att tillsammans med sin personal 
arbeta fram åtgärder göra med anledningen av resultatet. Detta arbete ingår i skolans 
kvalitetsarbete. Nämnden får årliga kvalitetsrapporter. Nu har nämnden begärt att få in 
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rapportering flera gånger om året. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa 
för nämnden vilka åtgärder de föreslår.  

Vid mötet framförs att de inte har diskuterat särskilt mycket i nämnden resultatet av 
undersökningen gällande hur eleverna mår. 

Skolsköterskorna genomför hälsosamtal med alla elever. Detta redovisas som ett 
komplement Kommunen gör också egna undersökningar där studiero, trivsel och trygghet 
undersöks. Detta kompletterar Skolinspektionens undersökning som görs vartannat år. 
Undersökningen har visat sämre resultat i årskurs 8 på Gäddgårdsskolan. En konsekvens 
av pandemin är att man flyttat ut årskurser från Gäddgårdsskolan för att det inte skulle 
vara så trångt. Det innebär att alla har ett hemklassrum vilket påverkat tryggheten 
positivt. 

Vid mötet framförs att nämndens budget minskats med ca 30 Mnkr vilket kan ha påverkat 
resultaten gällande trygghet och arbetsro. Det har varit en del omsättning på ledningsnivå 
som också kan ha påverkat.   

Det är främst Stureskolan som resultatet i undersökningen har sjunkit när det gäller 
trygghet och studiero.  

Skolinspektionen har kritiserat Arboga kommuns skolverksamhet för att det saknas 
analyser och att de går från resultat till åtgärd. De behöver få till analyser i hela 
styrkedjan. De arbetar nu med vad de ska göra för att förbättra och öka kvaliteten i 
undervisningen och vid mötet framförs att det också ökar trygghet och studiero. 

Nämnden har resultatdialoger med alla rektorer och detta redovisas på nämnden. 

Nämnden arbetar med förbättringsåtgärder t.ex. att ta fram en ny resursfördelningsmodell.  

När budgeten togs för 2021 fanns riskanalyser som visade på risk för allvarliga 
konsekvenser på grund av de reduceringar som nämnden måste göra. 

Skolchefen framför att personalomsättning varit hög när det gäller chefer men däremot 
har de inte haft hög personalomsättning när det gäller övrig personal.  

Inom förskolan har anställningsformerna förändrats för att kunna använda personalen mer 
flexibelt. 

Mycket av personalomsättningen på lärarasidan beror på att man inte kunnat rekrytera 
behöriga lärare. Grundskolan har svårt att rekrytera till vissa ämnen t.ex. matte/NO. 
Undersökningar visar att lärarna i allmänhet inte slutar p.g.a. att det lämnar yrket utan för 
att de byter arbetsgivare eller inriktning inom lärarområdet.  

Arbetsmiljöverket har gjort en riktad tillsyn inom förskolan. Där var det en del kritik på 
hur de arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. De största kritiken riktades mot 
kommunens övergripande arbetsmiljöarbete. 

När Skolinspektionen tillsynsrapport kom riktades kritik mot nämnden på grund av 
brister i analysarbetet. Nämnden hade dock redan påbörjat arbetet för att förbättra sitt 
analysarbetet när rapporten kom. 
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Revisorerna ställer frågan om hur presidiet och förvaltningen ser på resursfördelningen 
som bygger på nyckeltal. Vid mötet framförs att det är främst en fråga som revisorerna 
ska ställa till kommunstyrelsen. 

Från presidiet framförs att de gärna vill ha ett möte med revisorerna även gällande 
förskolan och vuxenskolan.  

Vid mötet diskuteras hur beslut tagits om placering ny skola samt tecknande av avtal. Vid 
mötet framförs från nämndens presidium att det inte finns några politiska beslut avseende 
detta.  

§ 5. Protokoll från sammanträde 2021-05-21. 

Protokoll från sammanträde 2021-05-21 godkännes. 

Den ekonomiska redovisningen som fanns på mötet var inte korrekt då den nya budgeten 
inte var inlagd. En korrekt ekonomisk rapport har tillställts revisorerna,  

§ 6. Granskningar 

• Projektplan kommunens fortsatta arbete med kris och beredskap med utifrån 
erfarenheterna av Covid-19-pandemin. 

Projektplanen godkännes med mindre justeringar som görs på mötet. Ordförande kommer 
att kontakta fullmäktiges presidium för att äska om utökad budget för att kunna 
genomföra granskningen. 

• Granskning arbetsgivarfrågor 

Revisorerna har tidigare beslutat om att genomföra denna granskning men sköt på den 
pga. att de saknades budget. Eftersom det budgetunderlaget som fanns vid förra mötet var 
felaktiga är förutsättningarna ändrade och revisorerna beslutar att granskningen ska 
genomföras. 

• Grundläggande granskning. 

Revisorerna beslutar att grundläggande granskning ska genomföras genom 
enkätundersökning till samtliga ordinarie ledamöter i styrelse och nämnder.  KPMG 
bokar in möten med nämnderna presidium under hösten. 

• Information om IT-granskningen 

Då det framkommit frågeställningar avseende genomförandet av granskningen av IT-
säkerhetsgranskningen kommer inte avrapportering att kunna göras som planerat den 29 
september. KPMG kommer att besvara kommunernas frågor runt detta innan 
granskningen kan fortsätta. 
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• Granskning av upphandlingsprocessen avseende avsiktsförklaring vid byggande av 
ny skola. 

Med anledning av det som framkom vid mötet med Barn- och utbildningsnämnden  
( se § 4) avseende byggandet av ny skola beslutar revisorerna att en projektplan ska tas 
fram för granskning av beslut och upphandling. 

§ 7. Ekonomisk rapport 

Inga prisökningar kommer att ske 2022 vilket innebär att det inte kommer att begäras 
någon uppräkning av budgeten till nästa år.  

Den ekonomiska rapporten t.o.m. maj 2021 visar att 253 184 kr är bokat. KPMG 
undersöker vad som är bokat på konsultkostnader.  

§ 8. Pågående ärenden 

Listan med pågående ärenden uppdateras med dagens beslut om granskningar. 

§ 9. Rapport från nämnder och bolag 

Följande rapportering lämnas:  

• Revisorerna i Revisorerna i Räddningstjänst Mälardalen (i Räddningstjänst 
Mälardalen ingår: Västerås Stad, Köpings kommun, Hallstahammars kommun, 
Arboga kommun, Surahammars kommun och Kungsörs kommun) har 
genomfört möte med Räddningstjänsten Mälardalen. Ny distriktschef har 
tillsatts vid räddningstjänsten i Köping. De har inte löst problemet med 
deltidsbrandmän i Arboga. 

• PWC har genomfört en genomlysning av Barn- och utbildningsnämndens 
ekonomisk ramar.   

• BUN prognostiserar ett underskott på ca 2 Mnkr. Nämnden har också erhållit 
statsbidrag från den s.k. Coronamiljarden.  

• Ks kommer att ta en ny strategisk ekonomiskplan 2022-2024.  

 
§ 10. Inkomna handlingar 

Datum Från  Ärende Hantering 

2021-06-07 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Svar på granskning 
ekonomiska kontroll. 

 

 

§ 11. Utgående handlingar 

Inga utgående handlingar. 
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§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 13. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2021-09-10 kl 08.00.  

§ 14. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 
Jan Erik Isaksson Bertil Bresell 
Ordförande    Revisor 
 


	Revisorerna   
	Sammanträde i kommunrevisionen

