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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-06-10
Kyrkbacksskolan, Kopparberg

Tid: 18.00 – 18.25

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S)
Ingemar Javinder (S)
Gert Stark (S)
Ulla Kalander-Karlsson (S)
Arne Eklund (S), tjänstgörande ersättare
Astrid Dahl (V)
Hans Hedborg (C)
Sivert Bäck (C)
Ulf Hilding (M)
Oskar Martinsson (KFL)
Per Hajslund (KFL), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Tommy Larserö, kommunchef

Utses att justera

Ingemar Javinder

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2010-06-15

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

Ingemar Javinder
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-06-10

Datum för
anslags uppsättning

2010-06-15

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2010-07-09
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Ks § 142

Dnr KS 013/2010

042

Förklaring rörande anmärkning i revisionsberättelse för år 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att omgående vidta
nödvändiga åtgärder för att förbättra återrapporteringen till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslag på en förbättrad
återrapportering och vidtagande av nödvändiga anpassningar och
åtgärder i enlighet med revisionsrapporten skall tillställas
kommunfullmäktige vid sammanträde den 9 september 2010.

Ärendet
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2009 med därtill
hörande bilagor daterad den 26 maj 2010 i vilken riktas anmärkning mot
kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera
verksamheten.
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2009
godkänns och efter samlad bedömning, trots kritiska uttalanden i
revisionsberättelsen, att ledamöterna i kommunstyrelsen och de
gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet.
Enligt Kommunallagen kap 5 § 31 skall kommunfullmäktige inhämta
förklaring över anmärkning som framställs i revisionsberättelsen. I
proposition 2005/06:55 anges på sidan 24 att ”Finns ett förslag om
anmärkning skall fullmäktige innan beslut fattas, i likhet med vad som
gäller vid förslag om vägrad ansvarsfrihet, begära förklaring av den
anmärkningen gäller.”
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) presenterar
förslag till förklaring med anledning av revisorernas anmärkning. I
förklaringen anges att kommunstyrelsen delar revisorernas synpunkter
samt instämmer i att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning
erhållit rapportunderlag varken i delårsrapporten eller årsredovisningen.
Kommunstyrelsen konstaterar att under ett par år har man haft en
turbulent situation beträffande chefstjänstemän men att situationen nu
bedöms som stabil. I anledning av detta kan nu en prioritering ske av det
kvalitetssäkrande arbetet.
Utifrån vad som anges i skrivelsen, föreslås kommunstyrelsen besluta att
uppdra åt kommunchefen att omgående vidta nödvändiga åtgärder för att

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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förbättra återrapporteringen till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Förslag på en förbättrad återrapportering och
vidtagande av nödvändiga anpassningar och åtgärder i enlighet med
revisionsrapporten skall tillställas kommunfullmäktige vid sammanträde
den 9 september 2010.
_________

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Ks § 143

Dnr KS 190/2010

130

Erbjudande om deltagande i Hollandsprojekt, Statens Bostadsomvandling AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljusnarsbergs kommun inte deltager i
projektet.

Ärendet
Statens Bostadsomvandling AB har inkommit med erbjudande daterat
den 18 april 2010 om deltagande i Hollandsprojekt under åren
2010-2012. Erbjudandet utgår till ett antal kommuner och avser
marknadsföring i Holland av kommunerna i avsikt att få en inflyttning av
personer. Under förutsättning att tio kommuner deltager i projektet,
uppgår kostnaden för kommunen till 90 000 kronor per år exklusive egna
insatser och kostnader för egen personal.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

