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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  2012-06-14  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Plats och tid 

                      Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 17.30 – 18.10 

      

      
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C), tjänstgörande ersättare 

Ulf Hilding (M) 

John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 

Utses att justera Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-06-20 

 

Under- 
skrifter 

 
 
 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 

 Anders Andersson 

Paragrafer: 139 

 

  
 
 
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

 Ewa-Leena Johansson 
 

 
 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 

 Ulf Hilding 
 

   ANSLAG/BEVIS           

 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2012-06-14 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-06-20 Datum för 

anslags nedtagande    2012-07-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 

  Anders Andersson  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-14 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 139  Dnr KS 026/2012 

 

Förklaring rörande revisorernas avstyrkan om 
ansvarsfrihet i revisionsberättelse för år 2011 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2011 med därtill 

hörande bilagor daterad den 4 juni 2011 i vilken riktas anmärkning mot 

kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera 

verksamheten.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2011 

godkänns och efter samlad bedömning avstyrks att ledamöterna i 

kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2011. 

 

Enligt Kommunallagen kap 5 § 31 skall kommunfullmäktige inhämta 

förklaring över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) presenterar 

förslag till förklaring med anledning av revisorernas avstyrkan att 

ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. I förklaringen 

anges bland annat att 2011 var första året med ny styrmodell, ny 

kommunstyrelse valdes den 16 december 2010 och att redovisningsmall 

utifrån rubrikerna mål, resultat, analys och åtgärder upprättades men inte 

blev fullt klarlagd för samtlig personal. Vidare konstaterar kommun-

styrelsen att antalet mål var för stort i Övergripande strategier och budget 

2011 och flerårsplan 2012-2013 (ÖSB 2011) och samtliga har inte följts 

upp samt att mindre lyckade formuleringar förekommer i års-

redovisningen som bekräftar vad som anges i revisionsberättelsen. 

Medvetenheten finns i kommunstyrelsen om att det fortsatt finns brister i 

den nya styrmodellen, varför det kontinuerligt pågår ett utvecklingsarbete 

i ständig dialog med kommunens tjänstemannaledning.  

 

Yrkande 
Ulf Hilding (M) yrkar att förklaringen kompletteras med angivelsen att 

kommunstyrelsen förklarar att den har förståelse för revisorernas 

bedömning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till förklaring med 

komplettering enligt Ulf Hildings yttrande. 

 

_________ 
 

 
 


