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Version, 1,0 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
Videomöte Arboga 
 
Tid  
2021- 09-10, kl. 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson 
Johan Wigren 
 
 
Övriga 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
 
 
Sammanträde i kommunrevisionen 

§ 1. Sammanträdets öppnande 

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

Krister Rydberg har anmält förhinder att närvara. 

§ 2. Val av justerare 

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Conny Pettersson. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2021-06-18 

Protokoll från sammanträde 2021-06-18 godkännes. 

§ 5. Granskningar 

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

Vid mötet med fullmäktiges presidium på nästkommande sammanträde kommer frågan 
om extra medel för denna granskning att tas upp med presidiet. Karin Helin Lindkvist 
översänder projektplanen till fullmäktiges presidium inför mötet. 
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• Grundläggande granskning 

Möten med nämnderna planeras till den 19 november med början kl 08.00. 

I grundläggande granskning ska ställas följande extra frågor: 

 Ange de fyra viktigaste faktorerna som pandemin påverkat ekonomi och 
verksamhet. 

 Vilka åtgärder kommer nämnden att göra för att motverka de negativa effekterna 
som pandemin haft? 

 Hur kommer nämnden att ta till vara eventuella positiva erfarenheter. 

• Information om ändrad metod informationssäkerheten 

Revisorerna godkänner den ändrade metoden i genomförandet av granskning av 
informationssäkerheten.  

• Projektplan granskning av beslut om bygge av skola 

Ett utkast till projektplan har översänts till revisorerna avseende beslut i kommunen 
avseende nybyggnation av skola. De beslut som revisorerna vill granska är dock beslut 
som fattats i Kommunfastigheter AB. KPMG tar fram en projektplan för granskning i 
bolaget om hur beslutsprocessen skett. Jan Erik Isaksson kontaktar bolaget och 
informerar om att han som lekmannarevisor har för avsikt att genomföra denna 
granskning. 

§ 6. Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten t.o.m. maj 2021 visar att 386 301 kr är bokat.   

§ 7. Pågående ärenden 

Karin Helin Lindkvist undersöker om socialnämnden behandlat svar på granskning om 
nämndens ekonomi 2020. 

§ 8. Rapport från nämnder och bolag 

Följande rapportering lämnas:  

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 2 Mkr. Nämnden har inte 
fattat beslut om någon ny åtgärdsplan utan utgår från den som togs fram 2020. Nämnden 
har fattat beslut om åtgärder motsvarande 2 Mkr samtidigt som de aviserar om 
kostnadsökningar i verksamheten. I Åk 9 var den genomsnittlig meritpoängen för flickor 
247mp och för pojkar var den 162 mp. I Åk 1-5 är det väldigt stora variationer mellan 
skolorna i måluppfyllelse. Skolinspektionen kommer att genomföra en granskning av 
rättvis betygssättning på Stureskolan. Bygge av ny förskola på Västergården har 
påbörjats. 
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I Socialnämnden har man fått 19 Mnkr i statsbidrag. Det ska finnas en redovisning av hur 
nämnden ska använda dessa medel. Nämnden prognostiserar ett underskott på 6,1 Mnkr 
varav 2,7 Mnkr avser dubbla kostnader vid flytt av verksamhet. 

§ 9. Inkomna handlingar 

Datum Från  Ärende Hantering 

 KPMG KPMG, inbjudan 
utbildning den 30/9. 

Jan Erik Isaksson, 
Conny Pettersson, 
Johan Wigren 
anmäls till 
utbildningen.  

Bertil Bresell har 
anmält sig.  

 

§ 10. Utgående handlingar 

Inga utgående handlingar. 
 
 
§ 11. Övriga frågor 

Barn- och utbildningsnämndens presidium aviserade att de ville ha ett möte med 
nämnden för att diskutera vuxenskolan. Revisorerna beslutar att mötet med nämnden i 
samband med den grundläggande granskningen förlängs till 1,5 timme. 

Jan Erik Isaksson informerar om att han har blivit inbjuden till ledningsdialog i 
kommunen.  

Inga övriga frågor. 

§ 12. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2021-10-01 kl 08.00.  

§ 13. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 
Jan Erik Isaksson Conny Pettersson 
Ordförande    Revisor 
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