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MARIESTADS KOMMUN Minnesanteckningar 

Revisorerna 

 

 

Tid: Tisdagen den 23 juni 2020, kl. 11.00 – 12.30 

 

Plats: Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Dillö. 

 

Närvarande    Lars Göran Kvist 

Revisorer:   Lena Garre 

Lars Sylvén 

Sune B Jansson (via telefon) 

Gunnar Elvin 

 

Närvarande Miljö- och   Gösta Lindmark, miljö- och byggchef 

Byggnadsnämnden  Anders Bredelius, ordförande 

 

Närvarande PwC  Lars Dahlin 

 

 

 

1. Träff med miljö- och byggnadsnämndens ordförande och avdelningschef 

 

Revisorerna genomför träff med miljö- och byggnadsnämndens ordförande och avdelningschef och 

diskuterade följande områden: 

• Tillsynsverksamheten – ordförande inte nöjd med nuvarande tillsyn, en lite grupp (lantbru-

kare) får för stor del av de totala tillsynen i förhållande till den verksamhetens storlek. Ingen 

uppföljning av tillsynsplanen 2019 är gjord. Nämnden har inte fått någon signal från tjänste-

männen att verksamheten inte skulle fungera eller att resurserna är för små. 

 

• Tillsynsavgifterna: Nämnden nekades höjning av kommunfullmäktige. Nämnden har också 

ett besparingskrav på 3 %. Ingen planerad tillsyn på mindre anläggningar så kallade C-

anläggningar. Dessa har bara besöksavgift och ingen fast avgift för tillsynen som andra 

kommuner har vilket gör att inga intäkter kommer in om inte tillsyn görs. Däremot är an-

mälingsavgiften vid ny C-anläggning hög. Fördelningen av avgifter inom miljötillsynen är 45 

% är timavgifter och 55 % är fasta avgifter till skillnad mot livsmedelstillsynen som är 95 % 

fasta avgifter och 5 % besöksavgifter.  

 

• Byggverksamheten: Rationaliserat byggprocessen för att möta det ökade behovet. Prioriterat 

bort 5000 timmar på byggsidan för att klara uppdraget varför det inte finns någon planerad 

tillsyn av tex svartbyggen. Begränsad tillsyn enligt Plan och Bygglagen på grund av att den 

inte är avgiftsfinansierad. Tjänsten som bygglovschef upprätthålls av en tillförordnad ef-

tersom man inte lyckats rekrytera någon att anställa, nytt försök kommer att ske till hösten. 

 

• Sjukfrånvaro: Hög korttidssjukfrånvaro, under våren 20 % men stabilt liggande på 10 %. Vet 

inte vad det beror på men är en prioriterad fråga att arbeta med.  

 



 2 

• Arbetsmiljö: Vattenskada i stadshuset, anlitat Artinova och haft möte med Mariehus som är 

hyresvärd. Problem vid fönstren som läcker in vatten vid regn.  

 

• Ny lagstiftning 1 juli trängsel krogar och barer: Från och med 1 juni 2020 är det kommuner-

na som har ansvar att bevaka att näringsställen följer Folkhälsomyndighetens rekommendat-

ioner. Miljö- och byggnadsnämnden upplever att de redan i dag har ett bra samtalsklimat 

med näringsställena och att rekommendationerna följs. Viss oro finns dock för det allmänna 

området runt hamnbodarna så ingen särskild näringsägare har ansvar för dessa områden. 

Nämnden har inga problem att bedriva det förebyggande arbetet som nu bedrivs men om mer 

arbete skal förläggas till kvällstid och nätter och få en mer polisär karaktär krävs mer resur-

ser. 

 

 

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. Revisionsplanering.  

 

Lars Dahlin föredrog förslaget till projektplan för granskning av hemtjänsten och revisorerna beslöt 

efter förtydligande av genomförandet att anta projektplanen. 

 

6. Inkomna handlingar 

 

Inkomna handlingar till dagens möte: 

• Rapport från IT-nämnden över genomförda åtgärder med hänvisning till revisionsgranskning 

• Granskning av lönenämnden på uppdrag av Karlsborgs kommun – Lena Garre får i uppdrag 

att redovisa resultatet av granskningen på nästa möte.  

• Protokoll från revisorernas dialogmöte med KSAU den 27 maj. 

 

7. Revisorernas ekonomi 

 

Ordförande informerade om förbrukningen är 175 tkr hittills under året.  

 

8. Rapportering från nämnderna 

 

Kommunfullmäktige: Budget 2021 och plan 2022-2023 resultat enligt finansiella målet 2 %. VA-

taxan höjd 4 %. 

 

Tekniska nämnden: Investeringar: Lindholmen 11 mnkr och Kronopark 57 mnkr. Förlängd gratis-

parkering i centrum från ½ timme till en timme. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden: inställt möte. 
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9. Rapportering från bolagen 

 

VänerEnergi AB: Inget att rapportera. 

 

Mariehus AB: Ny nedskrivning Lejonet 17 mnkr som blir hyresrätter istället för bostadrätter, ny 

prognos för helåret -8,4 mnkr.  

 

10. Övriga frågor 

 

Lars Dahlin får i uppdrag att ta fram skrivelse till socialnämnden och utbildningsnämnden med upp-

maning om att inkomma till revisionen senast den 15 augusti med resultat per 31 juli, prognos för 

helåret och åtgärder med anledning av prognosen. 

 

11. Avslutning 

 

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.  


