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§ 121 KS2019400-007

Yttrande angående revisionsberällelse för år 2018 för
Skinnskattebergs kommun

Angående revisionsberättelse för år 2018 för Skinnskattebergs kommun,
Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande över revisionsberättelsen.

1 revisionsberättelse för år 2018 från kommunrevisorerna Henry Bäck, Christina
Stenberg, Karin Lindström, Sara Petterson Ruyter och Lennart Lidquist riktar
kommunrevisorerna följande anmärkning mot kommunstyrelsen.

“Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen med anledning av bristande styrning, intern
kontroll och måluppfyllelse.”

Med anledning av detta vill kommunfullmäktiges presidium ge kommunstyrelsen
möjlighet att avge ett yttrande innan kommunfullmäktige den 3juni år 2019 fattar beslut
om årsbokslut år 2018 för Skinnskattebergs kommun.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2019-05-3 1, § 108 föreslå kommunstyrelsen
att avge följande yttrande: Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi delar
kommunrevisionens syn att målavstämningen behöver utvecklas, samt att
verksamhetsmålen behöver utformas så att möjlighet ges till utvärdering årsvis. Under
våren har ett arbete med införande av ett system för internkontroll inletts. Förvaltningen
arbetar också med att tydliggöra och konkretisera verksamhetsmålen och framtagande av
indikatorer för mätning och kontinuerlig uppföljning
att paragrafen omedelbart justeras

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Sindor (L), Bo Öberg (M), Elisabeth
Aberg (L), Helena Oling (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Ulf Kjellin (C), Anders
Nordenbris (L), Tobias Jarstorp (L) och Rolf Sass (5).

Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L), Helena Öling (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Ulf
Kjellin (C), Anders Nordenbris (L), Tobias Jarstorp (L), Rolf Sass (5) och Lena Lovén
Rolén (5) och yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen j
avge följande yttrande: Vi har tagit del av revisionsberättelsen. Vi delar
kommunrevisionens syn att målavstämningen behöver utvecklas, samt att
verksamhetsmålen behöver utformas så att möjlighet ges till utvärdering årsvis. Under
våren har ett arbete med införande av ett system för internkontroll inletts. Förvaltningen

rans sign. Utdragsbestyrkande
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arbetar också med att tydliggöra och konkretisera verksamhetsmålen och framtagande av
indikatorer för mätning och kontinuerlig uppföljning.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå tu! beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att avge fö!jande yttrande:

Vi har tagit de! av revisionsberättelsen. Vi delar kommunrevisionens syn att
målavstämningen behöver utvecklas, samt att verksamhetsmålen behöver utformas så att
möj!ighet ges till utvärdering årsvis. Under våren har ett arbete med införande av ett
system för internkontroll inletts. Förvakningen arbetar också med att tydliggöra och
konkretisera verksamhetsmå!en och framtagande av indikatorer för mätning och
kontinuerlig uppföljning

att paragrafen omedelbart justeras

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Fullmakt för tjänstgöring vid extra ägarråd och bolagsstämma
för mera AB

mera AB har kallat till extra ägarråd och bolagstämma. Kommunfullmäktige beslutade
2018-12-10, § 111 Konununfullmäktiges vid till arterna uppdrag att utse Helena Oling
(S) till ombud till ägarråd, att utse Lena Lovén-Rolén (S) till ersättare till ägarräd, att utse
Bo Oberg (M) till ombud till bolagsstämman, att utse Pernilla Danielsson (M) till
ersättare vid bolagsstämman. Kommunstyrelsen ska besluta om medgivande till att
Helena Oling (S) kan representera Skinnskattebergs kommun vid extrainsatt ägarråd och
bolagsstämma då dessa sammanfaller vid samma tillfälle.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Helena Öling (S) och Bo Öberg (M).

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att Helena Öling (S) ges fullmakt att representera Skinnskattehergs kommun vid extrainsatt
ägarråd och bolagsstämma för mera AB då dessa sammanfaller vid samma tillfälle

att paragrafen omedelbart justeras

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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