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§12
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018(19/KS 0091)
Sammanfattning
Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras kommunens nämnder, fullmäktigeberedningar och
enskilda förtroendevalda. Om anmärkning framställs av revisorerna eller yrkas vid
fullmäktiges behandling, ska fullmäktige också ta ställning till denna. Beslut om anmärkning
ska motiveras och föregås av inhämtande av förklaring.
Gemensamma nämnder ansvarar mot de olika huvudmännen för att den sköter de uppgifter
den fått av sina respektive huvudmän. Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en
gemensam nämnd ska därför prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande
kommunerna.
Revisorerna framför en anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och intern
kontroll av ekonomin med följande motivering:
Revisionen har följt socialnämndens resultatutveckling under en längre tid. Under 2018 har vi
haft särskilda möten med nämnden gällande deras uppföljning av ekonomin. Nämnden har
sedan år 2014 ett ackumulerat budgetunderskott med 62 mnkr. Vid upprepade tillfällen har vi
uppmanat nämnden att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Socialnämndens
underskott mot budget för 2018 är 11,3 mnkr. Under året har det framkommit att nämnden
haft stora svårigheter att få en rättvisande ekonomisk redovisning. Nämnden har enligt vår
uppfattning inte agerat i tid för att få en rättvisande redovisning och att hitta möjligheter att
minska sina kostnader.
Revisorerna tillstyrker dock att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
kommunstyrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för
verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
 19/KS 0091-001 Prövning av ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och
intern kontroll av ekonomin med motivering enligt vad som framförts av revisorerna.
2 I enlighet med revisorernas tillstyrkande beviljas kommunstyrelsen, övriga nämnder och
fullmäktigeberedning samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Jäv
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Åke Svensson (M) och Ingvar Ståhl (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet såvitt avser socialnämnden.
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