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1. Öppnande och välkomnande
Ordförande Lars Göran Kvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Revisorerna godkände förslagen dagordning med ändringen att punkten 7 utgår på dagens möte.
3. Föregående mötesanteckningar
Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar.
4. Risk- och Väsentlighetanalys.
Revisorerna diskuterade uppslag till granskningar enligt bilaga 1 och enades om prioritering enligt
nedan:
Fördjupad granskning
•

GDPR

•

Civilförsvar

•

Systematiskt kvalitetsarbetet grundskolan

Intervjuer:
•

Tekniska chefen angående reservkraft på särskilt boende

•

Utbildningschefen angående oroligheter på skolorna

•

Socialchefen angåeden placeringar och försörjningsstöd och scheman hemtjänsten
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•

Kommunals representant angående scheman hemtjänsten.

•

IT-chefen angående licenser som ej används

5. Kommunikationschef Annika Björklund
Revisorerna träffar kommunikationschef Annika Björklund som informerade om kommunfullmäktiges webbsändning, kommunikationsavdelningens arbetsuppgifter och nya riktlinjer kring sociala
medier.
Kommunfullmäktiges webbsändning sköttes under många år av radion Mariestad men efter att de
lade ner föreningen så har kommunen köp tjänsten att webbsända fullmäktigemötet dels direkt och
dels tillhandahålla fil så att man via kommunens hemsida kan lyssna på mötet i efterhand. Det har vid
något tillfälle varit problem med sändningen men det har berott på att MTG IT har satt upp nya
brandväggar som hindrade utsändning av mötet. Enligt avtalet med bolaget så ska filen översändas
till kommunen snabbt efter fullmäktigemötet men detta har inte alltid fungerat. Som mest har 18 personer lyssnat på fullmäktigemötet och snittet ligger på 8-12 personer.
Kommunikationsenheten arbetar med intranätet, presstjänst, bildhantering, stöd till chefer, utbildar
webbredaktörer, hanterar sociala medier, ansvarig för kommunens kriskommunikation. Kommunen
har en upplysningscentral som aktiveras vi särskilda händelser och under den senaste tiden har den
aktiverats vid två tillfällen och bägge dessa är händelser kopplade till vattenförsörjningen. Enheten
består förutom av kommunikationschefen av två kommunikatörer, en som arbetar övergripande för
Mariestads kommun och en som är inriktad på Vadsbogymnasiet och Dacapo. För tillfället finns
också ytterligare en kommunikatör eftersom Mariestads kommun just nu även hjälper Gullspångs
kommun med kommunikationsarbetet.
Uppdatering riktlinjer Sociala medier har gjorts under hösten 2019 och nu genomförs utbildning för
administratörer av konton på sociala medier. Rutiner kring arkivering från sociala medier är också
fastställda och det kommer att fungera som så att administratörerna är ansvariga för att ta skärmdumpar på respektive konto och översända till kommunikationsenheten som ansvarar för den slutliga
arkiveringen. De sociala medier som kommunen använder sig av är Facebook, Instagram och
YouTubekanaler.
6. Avrapportering Granskning dokumenthantering
Helena Richardsson föredrog granskning av dokumenthanteringen och efter diskussion med revisorerna beslutades att några bedömningar skulle ändras. Revisorerna beslutade att slutbehandla rapporten på nästkommande revisionsmöte.
7. Presentation av arkivverksamheten – Jessica Green - arkivarie
Punkten utgår på dagen möte.
8. Inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar finns till dagens möte.
9. Revisorernas ekonomi
Ordförande informerade om att endast små kostnader uppkommit ännu under året.
10. Rapportering från nämnderna
Tekniska nämnden: Resultat 2019 -725 tkr.
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Lönenämnden: Inget att rapportera.
IT-nämnden: Inget att rapportera.
Utbildningsnämnden: Resultat 2019 – 12,8 mnkr, varav interkommunala ersättningar – 7 och vuxenutbildningen -4 mnkr, nämndmål 2019uppföljning och fastställande av nämndmål 2020, internkontrollplan 2020.
Socialnämnden: Bokslut socialnämndens verksamheter, Resultat 2019 -12,7 mnkr, Anmälan Lex
Maria, Utökning Alen, Rapport Hemmaplanslösningar.
Miljö- och byggnadsnämnden: Inget att rapportera.
Kommunstyrelsen: Ny verksamhetsplan och aktivitetsplan 2020, Digitalisering förtroendevaldas
ersättning, Uppföljning internkontrollplan 2019.
Överförmyndarnämnden: Resultat 2019 -188 tkr
Kultur- och fritidsberedningen: Inget att rapportera.
11. Rapportering från bolagen
Vänerenergi AB: Slutrevision 12 mars.
Mariehus AB: Slutrevision 19 februari.
12. Övriga frågor
Punkten Utvärdering 2019, har vi fått det som vi ville? flyttas till mötet i mars
13. Avslutning
Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.
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