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MARIESTADS KOMMUN Minnesanteckningar 

Revisorerna 

 

 

Tid: Tisdagen den 19 augusti 2019, kl. 13.00 – 15.30 

 

Plats: Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Hemön. 

 

Närvarande    Lars Göran Kvist 

Revisorer:   Björn Andersson 

Lena Garre 

Sune B Jansson 

Gunnar Elvin 

 

Närvarande Mariestads  Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef, (punkt 4) 

kommun    Åsa Alvner, chef sektor ledning, (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 med ändringen att punkt 5 blir punkt 4 och tvärt om.  

 

3. Föregående mötesanteckningar  

 

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar. 

 

4. Träff med samhällsbyggandschef Thomas Johansson 

 

Revisorerna genomförde träff med samhällsbyggnadschef Thomas Johansson som presenterade sek-

tor Samhällsbyggnad enligt bilaga 1. Sektorn arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, 

tekniskt underhåll, gator och parker, kommunens fastigheter, miljö- och byggfrågor med mera. Sek-

tor arbetar mot tre nämnder, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden.  

 
5. Träff med chef sektor Ledning Åsa Alvner  

 

Revisorerna genomförde träff med chef sektor ledning Åsa Alvner som presenterade sektorn enligt 

bilaga 2. 
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6. Fortsatta dialogmöten med KSAU 

 

Revisorerna har fått en fråga från KSAU om de dialogmöten som den förra revisionsgruppen hade 

efter varje prognos med KSAU ska fortsätta och revisionsgruppen ställer sig positiv till detta. Lars 

Dahlin får i uppdrag att meddela att åtminstone tre av revisorerna kommer till träffen den 18 septem-

ber. 

 

7. Inkomna handlingar 

 

Revisorerna har erhållit svar på granskningen av sociala medier och granskningen ska behandlas på 

kommunfullmäktige den 30 september. 

 

8. Revisorernas ekonomi 

 

Revisorerna konstaterar att de följer budget på arvoden och personalkostnader och att det finns medel 

kvar för granskningar och utbildningar. 

 

9. Rapportering från nämnderna 

 

Kommunfullmäktige: Inget att rapportera. 

 

Tekniska nämnden: Åtgärdsplan efter tertialrapport 1.  

 

Socialnämnden: Åtgärdsplan efter tertialrapport 1. 

 

Överförmyndarnämnden: Inget att rapportera. 

 

Kultur- och fritidsutskottet: Inget att rapportera. 

 

Utbildningsnämnden: Inget att rapportera. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden: Inget att rapportera. 

 

Lönenämnden: Inget att rapportera. 

 

IT-nämnden: Revisorerna har träff med nämnden den 12 november. 

 

Kommunstyrelsen: Inget att rapportera. 
 

10. Rapportering från bolagen 

 

Vänerenergi AB: Inget att rapportera. 

 

Mariehus AB: VD slutar siste augusti. 
 

11. Övriga frågor 

 

Revisorerna diskuterade förslag till granskning och följande områden lyfts upp: 

• Systematiska arbetsmiljöarbetet 

• Den mångkulturella arbetsmiljön 

• Fastighets och gatuunderhåll 

• Diarie/Arkiv. 

 

12. Avslutning 

 

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.  


