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Revisorerna    
 

Version, 1,0 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
KS-salen, Rådhuset Arboga 
 
Tid  
2020-06-26, kl. 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson 
Johan Wigren 
 
 
Övriga 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Joakim Nertyk, KPMG, (via videomöte) §5 
Hans Ivarsson, ordf. Barn- och utbildningsnämnden, § 12 
Richard Fallqvist, vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden, § 12 
Ingrid Noord-Silversten, 2:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden, § 12 
Ulrika Hansson, skolchef, § 12 
 
 
 
Sammanträde i kommunrevisionen 

§ 1. Sammanträdets öppnande 

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

Krister Rydberg har anmält förhinder. 

§ 2. Val av justerare 

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Johan Wigren. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2020-05-15 

Protokoll från sammanträde 2020-05-15 är justerat och inlämnat. 

 
  



 

 

 2 (4) 
  

  
 

 

 
§ 5. Rapport fördjupad granskning av grundskolans måluppfyllelse 

Joakim Nertyk, KPMG, redovisar resultatet av den fördjupade granskningen avseende 
grundskolans måluppfyllelse. Revisorerna godkänner (med mindre justeringar) rapporten 
med tillhörande missiv. 

§ 6. Revisonsplanering 

Revisorerna beslutar att i projektplaner och rapporter ska tydliggöras under syfte och 
revisionskriterier att granskningen utgår från det uppdrag som styrelsen och/eller 
nämnden fått av fullmäktige. Det ska även förtydligas vilken form av granskning det är 
t.ex. grundläggande granskning eller fördjupad granskning. I projektplaner och rapporter 
ska även förtydligas att revisorernas uppdrag utförs utifrån kommunallagen och god 
revisionssed. 

• Projektplan grundläggande granskning 

Projektplan för grundläggande granskning 2020 antages. 

• Projektplan granskning av Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

Projektplan fördjupad granskning av Västra Mälardalens överförmyndarnämnd antages. 

§ 7. Ekonomisk rapport revisionen 

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att 243 565 kr är bokfört t.o.m.  
2020-05-31.  

§ 8. Pågående ärenden 

En genomgång av listan över pågående ärenden görs. Listan uppdateras med dagens 
ärenden. 
 
§ 9. Rapport från nämnder och bolag 

Följande rapportering lämnas:  

Sturestadens Fastighet AB kommer att skjuta på byggande av fastigheten vid Gropgården 
till april 2021. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 15,8 Mkr. För 2021 har nämnden begärt 
en utökad budget för att kunna uppnå måluppfyllelse. I övrigt se bilagd sammanställning 
av socialnämndens protokoll. 
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§ 10. Inkomna handlingar 

Följande handlingar har inkommit: 

Datum Från Avser Förvaras 
2020-05-26 Kommunstyrelsen Svar på granskning av 

bokslut och 
årsredovisning 2020 

Revisionspärmen 

2020-06-17 Revisionen region 
Västmanland 

Rapport granskning av 
Hjälpmedelsnämnden 

Revisionspärmen 

 

§ 11. Utgående handlingar 

Rapport på granskning av måluppfyllelse kommer att översändas till Barn- och 
utbildningsnämnden och för kännedom till kommunfullmäktige. 

§ 12. Möte med Barn- och utbildningsnämndens presidium 

I mars/april var det en väldigt hög sjukfrånvaro, främst inom förskolan, på grund av 
Coronapandemin. Det ledde till att de stängde Engelbrekts förskola och flyttade barnen 
till Bullerbyn för att kunna hantera personalsituationen på ett annat sätt. Förskolan har 
arbetat väldigt aktivt och flexibelt för att kunna anpassa bemanningen efter behoven på de 
olika förskolorna.  

Även inom grundskolan har man arbetat aktivt för att klara verksamheten under 
Coronapandemin. 

Det största problemet inom grundskolan är barn där föräldrarna hållit barnen hemma utan 
att de varit sjuka. På grund av detta har det gjorts orosanmälningar.  

Inom gymnasieskolan har det fungerat väldigt bra med distansundervisning. De har haft 
undervisning enligt ordinarie schema. Många elever har framfört att den här formen av 
undervisning har fungerat bättre för dem än den ordinarie undervisningsformen. Under 
hela tiden har skolan tagit in elever till skolan i mindre grupper. 

Det finns ingen plan i kommunen hur prioriteringar ska göras mellan olika yrkesgrupper 
när det gäller provtagning av antikroppar mot Covid19. 

En del av personalomsättningen på rektorstjänster har berott på interna omflyttningar.  

Analys av måluppfyllelse gör varje rektor inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Rapport av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att ske till 
nämnden.  

Vid mötet framförs att orsaker till att resultaten i skolan sjunker är bland annat att det är 
ett ökat antal elever med NPF-diagnoser samt ett ökat antal barn som har besvärliga 
hemförhållanden. 
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Revisorerna framför att de uppmärksammat att det är skillnader i resultaten mellan 
högstadieskolorna i kommunen och skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. De har 
också uppmärksammat skillnader mellan resultat på nationella prov och betyg. 

Nämnden får redovisning från rektorerna en gång per termin. De två högstadieskolorna 
har olika förutsättningar när det gäller elevunderlaget. 

Med den nya resursfördelningsmodellen kommer nämnden att kunna fördela resurserna 
på ett bättre sätt.  

Vid mötet framförs från nämndes presidium att de också skulle vilja ha redovisat vilka 
åtgärder man ska göra med anledning av det som redovisas. Vidare framförs också att de 
behöver arbeta mer i nämnden med att få alla ledamöter möjlighet att vara mer aktiva i 
nämnden. 

Arboga har höga referenskostnader för skolans verksamhet. Nämndens senaste prognos 
pekar på ett ekonomiskt underskott på -10,5 Mnkr. Dock finns det osäkerhetsfaktorer på 
när det gäller statsbidrag. Nämnden har beslutat om en åtgärdsplan som ger 8,3 Mnkr på 
helårseffekt. Åtgärder är att minska både på personal och lokaler. Många åtgärder ger 
inga ekonomiska effekter under 2020. Nämnden kommer att fatta beslut om ytterligare 
åtgärder för att uppnå en budget i balans. 

§ 13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 
§ 14. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2020-09-18. 

§ 15. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 
 
 
Jan Erik Isaksson Johan Wigren 
Ordförande    Revisor 
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