MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

Tid:

Måndagen den 20 april 2020, kl. 09.00 – 11.20

Plats:

Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Vänersalen.

Närvarande
Revisorer:

Lars Göran Kvist
Björn Andersson (från kl 10.00)
Lena Garre
Lars Sylvén

Närvarande Mariestads
kommun

Jan Wahn, kommunfullmäktiges ordförande, (punkt 5)
Catarina Åkerblad, kommunfullmäktiges 2:e vice ordf., (punkt 5)
Christina Olsson, ekonomichef, (punkt 5)
Mia Nordblom, kvalitetscontroller, (punkt 5)
Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare, (punkt 5)
Lars Bergqvist, redovisningschef, (punkt 5)
Elinor Hultmark, kommunsekreterare, (punkt 5)

Närvarande PwC

Lars Dahlin

1. Öppnande och välkomnande
Ordförande Lars Göran Kvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Revisorerna godkände förslagen dagordning.
3. Föregående mötesanteckningar
Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar.
4. Granskning dokumenthantering.
Revisionsrapporten har korrigerats enligt revisorernas önskemål och revisorerna beslutar anta rapporten och förslaget till missiv och översända det till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om
svar senast 30 juni.
5. Presentation av årsredovisningen
Revisorerna genomför träff med kommunfullmäktiges presidium enligt separat protokoll. Ekonomiavdelningen inleder med att presentera årsredovisningen för 2019.
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6. Granskning av årsredovisning + revisionsberättelsen
Lars Dahlin presenterade granskningen av årsredovisningen och revisorerna beslutade godkänna
rapporten och förslaget till missiv. Granskningen sänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Revisorerna godkände också förslaget till revisionsberättelse och översänder det
till kommunfullmäktige.
7. Projektplaner
Lars Dahlin presenterar förslag till projektplaner för granskning av GDPR, Civilt försvar och styrning
och utveckling av utbildningen. Revisorerna beslutade anta förslagna revisionsplaner.
8. Inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar finns till dagens möte.
9. Revisorernas ekonomi
Ordförande informerade om förbrukningen är 133 tkr hittills under året.
10. Rapportering från nämnderna
Punkten utgår på dagens möte men ordförande uppmanar revisorerna att maila in redogörelser från
nämnderna fram till den siste april till honom och Lars Dahlin.
11. Rapportering från bolagen
Punkten utgår på dagens möte men ordförande uppmanar lekmannarevisorerna att maila in redogörelser från bolagen fram till den siste april till honom och Lars Dahlin.
12. Övriga frågor
Lars Dahlin får i uppdrag att ta fram budgetsskrivelse för 2021 till nästa möte.
Lars Dahlin får i uppdrag att skicka över den grundläggande granskningen avseende de gemensamma
nämnderna till ordföranden i övriga MTG-kommuner.
Revisorerna beslutar flytta mötet den 12 maj till den 27 maj på förmiddagen istället i anslutning till
träff med KSAU.
13. Avslutning
Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.
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