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MARIESTADS KOMMUN Minnesanteckningar 

Revisorerna 

 

 

Tid: Onsdagen den 27 maj 2020, kl. 08.00 – 10.00 

 

Plats: Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Torsö och Dillö. 

 

Närvarande    Lars Göran Kvist 

Revisorer:   Björn Andersson 

    Lena Garre 

Lars Sylvén 

Sune B Jansson (via telefon) 

Gunnar Elvin 

 

Närvarande PwC  Lars Dahlin 

 

 

 

1. Träff med KSAU 

 

Revisorerna genomför träff med KSAU se separat protokoll bilaga 1 

 

2. Öppnande och välkomnande 

 

Ordförande Lars Göran Kvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

3. Godkännande av dagordningen 

 

Revisorerna godkände förslagen dagordning.  

 

4. Föregående mötesanteckningar  

 

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar.  

 

5. Granskning dokumenthantering.  

 

Begäran om förlängd svarstid från 30 juni till den 30 augusti har inkommit från kommunstyrelsen 

och ordförande har beviljat förlängningen med hänvisning till att revisionen inte har något möte mel-

lan den 30 juni och den 30 augusti och oavsett kommer att behandla svaret på revisionsmöte den 1 

september. 

6. Information om Folkparken 

 

Ordförande rapporterade från möte med fastighetschefen angående uppgörelsen mellan kommunen, 

Sjöterassen, Café Holmen och Folkparksföreningen.   
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7. Information om hallhyror 

 

Ordförande rapporterade från möte med fastighetschefen angående debitering av hallhyror. 
 

8. Revisionsplanering 

 

Ordförande informerade om att granskningen av kvalitet i grundskolan är avbruten på grund av att 

Skolinspektionen för tillfället genomför samma sorts granskning. Med anledning av det så diskute-

rade revisorerna uppslag till granskningar och enades om prioritering enligt nedan: 

Fördjupad granskning 

Uppföljning och kontroll av hemtjänsten 

Hyresdebitering inom Teknik- och fastighetsnämnden 

 

Lämpliga granskningar för framtiden 

 

Uppföljning och kontroll av särskilt boende 

Tillsynsverksamheten inom Miljö- och byggnadsnämnden 

Följsamheten till nämndernas delegationsordningar 

 

9. Inkomna handlingar 

 

Inga inkomna handlingar finns till dagens möte. 

 

10. Revisorernas ekonomi 

 

Ordförande informerade om förbrukningen är 150 tkr hittills under året. Revisorerna beslutade att 

överlämna Hemställan om anslag för revisionsverksamheten 2021 till kommunfullmäktiges presi-

dium med en begäran om oförändrad budget för 2021. 

 

11. Rapportering från nämnderna 

 

Tekniska nämnden: Nämndmål 

 

Socialnämnden: Uppföljning mars 2020 små effekter av pandemin hittills men läget är svårbedömt 

framåt. Externa placeringar byts mot hemmaplanslösningar. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden: Förorenad fastighet. Tertialrapport överskott 600 tkr på grund av 

vakanser. Ökad sjukfrånvaro. Klarar inte att genomföra tillsynsplanen. 

 

Kommunstyrelsen: Reviderat delegationsordningen. Ny ägarinstruktion till VänerEnergi AB. 

 

Överförmyndarnämnden: Mötesdatum: 2020-05-07 

1. Ekonomisk uppföljning T1 
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2. Uppföljning av Internkontrollplan 2020 

o Av 4 punkter har 2 uppfyllts, 1 delvis och 1 sker vid senare tillfälle. 

3. Anställning av god man/ställföreträdare 

o Tillträtt sin tjänst den 6 april. 

4. Länsstyrelsens tillsynsbesök 2020-02-19 

o 7 av 8 slumpvis utvalda akter var utan anmärkning 

 
5. Nästa möte 2020-09-10 14:00 

 

12. Rapportering från bolagen 

 

VänerEnergi AB: Resultat 2019 26 mnkr, KSAu ändrat utdelningen från 6 till 12 mnkr, vilket lett 

till att bokslutet behövde göras om. Orsak till överskottet är främst anslutningsavgifter fiber, vilket 

kommer att avta i framtiden och affärsmodellen behöver ändras för att fortsätta tjäna pengar. Bolaget 

har beslutat att ansluta sig till Bredband Östra Skaraborg. 

 

Mariehus AB: Bolagsstämma per capsulam. Ändrat Kvarteret Lejonet från bostadsrätt till hyresrät-

ter.  

 

13. Övriga frågor 

 

Lars Dahlin får i uppdrag att bjuda in nya miljö- och byggnadschefen till nästa revisionsmöte den 23 

juni. 

 

14. Avslutning 

 

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.  


