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Svar på Thomas Anderssons initiativärende angående
regionfullmäktiges anmärkning mot regionstyrelsen för
verksamheten år 2016.
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson har i ett initiativärende tagit upp frågan om hur regionstyrelsen
formellt ska hantera anmärkningen som regionfullmäktige riktat mot styrelsen för
2016 års verksamhet och styrning.
Enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen (KL) ska fullmäktige vid ett sammanträde före
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om det inte är
uppenbart obehövligt.
Om revisorerna enligt 9 kap. 17 § KL riktat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska
fullmäktige besluta om anmärkningen även skall framställas från fullmäktiges sida.
Beslutet skall motiveras.
Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslutet skall
motiveras.
Enligt 5 kap. 25 b § KL får fullmäktige, om ansvarsfrihet vägras, besluta att
skadeståndstalan ska väckas. Talan som inte grundas på brott ska väckas inom ett
år från det att beslutet om vägrad ansvarsfrihet fattades. Annars är rätten till sådan
talan förlorad.
Kommunallagen har inga andra sanktioner föreskrivna än ovan nämnda
bestämmelse i 5 kap 25 b § KL samt bestämmelsen i 4 kap 10 § KL om återkallande
av uppdraget. Dessa reglerar bara handlingsutrymme vid vägrad ansvarsfrihet. Vid
riktad anmärkning finns inga sanktionsmöjligheter.
Enligt 5 kap. 31 § KL gäller att fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan
föregående beredning. Fullmäktige ska dock inhämta förklaring över
1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och
2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.
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Uppdrag i styrelse och nämnder är förtroendemammauppdrag och bygger på
förtroende från fullmäktige. Att vägra ansvarsfrihet eller rikta anmärkning mot
styrelse, nämnd eller förtroendevald grundar sig på att fullmäktige har någon form
av misstroende mot vederbörande.
Genom regionfullmäktiges beslut i april 2017 om att ge regionstyrelsen anmärkning
för 2016 års verksamhet har fullmäktige färdigbehandlat frågan om anmärkning.
Fullmäktige har inte möjlighet att företa några efterföljande åtgärder eftersom
sådana inte finns. Regionstyrelsen och de förtroendevalda har fått komma till tals i
ärendet genom sina förklaringar.
Några formella krav på styrelsen att behandla frågan om anmärkning mot
styrelsens verksamhet för år 2016 efter det att fullmäktige avgjort frågan finns inte.
Regionstyrelsen tar dock allvarligt på den kritik som revisorerna framför och på den
anmärkning som fullmäktige gett för år 2016.
Regionstyrelsen har under 2017 ändrat sina arbetssätt. T ex har finansplan och
regionstyrelsens egen verksamhetsplan reviderats, budgetdialog genomfördes redan
i mars med workshop med områdescheferna, hjälp har hämtats från SKL för att
förstärka analysförmågan och regionstyrelsens presidium har själva besökt
områdenas ledningsgrupper för att lyssna in situationen och förstärka behovet av
snabba och kraftfulla åtgärder.

Regiondirektörens förslag
Thomas Anderssons initiativärende är besvarat.
I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf regiondirektör

Utdrag till
Thomas Andersson (C)

