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Beredning av kommunfullmäktiges ansvarsprövning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2018-03-21, § 26, beslutat att överlämna årsredovisningen för år
2017 till revisionen och kommunfullmäktige.
Revisionen har 2018-03-26, § 2, beslutat dels att tillstyrka att styrelsen och övriga
nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och dels att
tillstyrka att kommunens årsredovisning godkännes. Den är upprättad i enlighet med
kommunala redovisningslagen. Revisionen har slutligen beslutat att överlämna
revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.
I syfte att göra ansvarsprövningsprocessen tydlig finns krav på kommunfullmäktiges
ansvarsprövning i kommunallagen. Regleringen, i 5 kap. 24§ kommunallagen, innebär att
fullmäktige skall motivera sina beslut i ansvarsfrågan och ta egen ställning till eventuella
anmärkningar som revisorerna riktat. Kommunfullmäktige har också möjlighet att i sin
ansvarsprövning rikta egna anmärkningar.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 35, skall fullmäktiges presidium bereda
frågor och ärenden om ansvarsprövning. Arbetsordningen § 35 har följande lydelse.
”§ 35
Beredning av ansvarsprövning
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning.
Beredningen omfattar att
- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt över
revisorernas uttalande då ansvarsfrihet inte tillstyrkes,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till
beslutsmotivering,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning också
skall framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering samt
- lämna förslag om fullmäktige skall rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering.”
Till grund för fullmäktiges prövning skall främst ligga revisorernas revisionsberättelse
och deras olika granskningar. Motsvarande grunder som revisorerna använder vid sin
ansvarsprövning kan tillämpas av fullmäktige.
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar följande:
- Presidiet konstaterar att revisorerna inte framfört någon anmärkning i
revisionsberättelsen och inte heller avstyrkt ansvarsfrihet, varför det inte är aktuellt för
kommunfullmäktiges presidium att inhämta förklaringar.
- Presidiet konstaterar att det, efter genomförd granskning, inte finner någon anledning
att föreslå kommunfullmäktige att rikta egna anmärkningar.
- Presidiet är enigt om att lämna följande förslag till beslut i ansvarsfrågan respektive till
beslutsmotivering:
”Styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet.
Styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”
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