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Sammanträde 
 
Plats  
KS-salen, Rådhuset Arboga 
 
Tid  
2020-09-18, kl. 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson 
Krister Rydberg 
Johan Wigren, (närvarade på distans) 
 
 
Övriga 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
Andreas Wendin, KPMG, §5 (närvarade på distans) 
 
 
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 2020-06-26 

Protokoll från sammanträde 2020-06-26 godkännes. 
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§ 5. Rapport fördjupad granskning avseende inköp och upphandling 

Andreas Wendin rapporterar resultatet av granskning avseende inköp och upphandling. 
Revisorerna godkänner rapporten med mindre justeringar. I missivet ska också hänvisas 
till tidigare granskningar avseende inköp och upphandling. 

§ 6. Gemensamt möte 

Revisorerna beslutar att ett gemensamt möte med revisorerna i Kungsör, Köping och 
Surahammars kommun ska genomföras under hösten. Vid det tillfället ska avrapportering 
ske av den gemensamma granskningen avseende Överförmyndarnämnden. 

§ 7. Digital dokumenthantering 

Jan Erik Isaksson kontaktar IT-enheten på VMKF för att undersöka vilka möjligheter det 
finns till digital dokumenthantering för revisionens handlingar. 

§ 8. Revisionen budget 2021 

Ett förslag till skrivelse har tagit fram av Jan Erik Isaksson gällande nytt budgetäskande 
2021 med anledning av nytt avtal avseende revisionstjänster. Revisorerna beslutar att till 
fullmäktiges presidium äska om utökad budget 2021 (se bilaga). Protokoll på beslutet 
översändes till fullmäktiges presidium. 

§ 9. Ekonomisk rapport revisionen 

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att 412 071 kr är bokfört t.o.m.  
2020-08-31.  

§ 10. Pågående ärenden 

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

Följande rapportering lämnas:  

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Arboga kommun ska övergå till att redovisa 
pensionsskulden enligt blandmodellen. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 10 Mnkr. De har förslag 
på åtgärder motsvarande 10 Mnkr men det är oklart om det kommer att kunna verkställa 
under 2021. I detta förslag ligger inte nedläggning av Medåkers skola. Bertil Bresell 
kommer att efterfråga konsekvensbeskrivningar från förvaltningen. En enkät har gjorts i 
kommunens skolor avseende studiero och trygghet. Resultatet visade en nedåtgående 
trend.  

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 12 Mnkr. 
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Det har kommit signaler om att barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd som de 
behöver i skolan. Revisorerna diskuterar hur kommunen beräknar långsiktiga 
konsekvenser om detta brister. 

Revisorerna i VMKF har haft möte med räddningschefen och förbundschefen. När det 
gäller övergången till MBR beräknas att den kommer att kunna genomföras  
2021-01-01. De första åren kommer Arboga, Kungsör och Köpings kommun betala ett 
högre pris per invånare för räddningstjänsten än övriga kommuner som ingår i förbundet. 
Utredningen avseende administrationen i VMKF visade på ett antal förbättringspunkter. 
En skrivelse har tagits fram av kommundirektörerna med förslag till Ks hur de ska gå 
vidare med anledning av utredningen. Kommundirektör i Köpings kommun har dock valt 
att inte ta denna skrivelse till Ks då de vill göra en större översyn av förbundets 
verksamhet. 

Krister Rydberg har träffat VD i Arboga Vatten och avlopp AB. Krister Rydberg och Jan 
Erik Isaksson har tackat ja till en erbjuden webbutbildning om vattenverksamhet. 

Inom Sturestadens Fastighets AB har ny VD börjat.  

§ 12. Inkomna handlingar 

Inga inkomna handlingar.  

§ 13. Utgående handlingar 

Datum Ärende Till 
2020-07-03 Granskning 

grundskolans 
måluppfyllelse  

Barn- och utbildningsnämnden 

2020-09-21 Budgetäskande 2021 Fullmäktiges presidium 

Under v39 Revisionsrapport inköp 
och upphandling 

Kommunstyrelsen och 
nämnderna. 

 

§ 14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 
§ 15. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2020-10-09. 

§ 16. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 
 
 
Jan Erik Isaksson Krister Rydberg 
Ordförande    Revisor 
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