Regionfullmäktige
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RS170242, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och
hälsa, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden
Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden, Kungsbackanämnden,
Varbergsnämnden, Falkenbergsnämnden, Halmstadsnämnden, Laholmsnämnden,
Hyltenämnden

§ 26
Förslag till beslut om ansvarsfrihet
RS170242
Regionfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
•

godkänna ordförandens förslag till handläggningsordning

•

bevilja regionstyrelsen, driftnämnderna, de lokala nämnderna och de
gemensamma nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ärendet
Enligt kommunallagen, 5 kap 25 a §, ska fullmäktige före utgången av juni månad
året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet. Ansvarsprövningen
har genom ändringar i kommunallagen skärpts genom att fullmäktige numera ska
motivera sitt beslut om varför ansvarsfrihet ska beviljas. Det är upp till fullmäktiges
ordförande, med bistånd av övriga presidiet, att bedöma om lagens krav på
motivering är uppfyllt.
Presidiet har gått igenom revisionsberättelsen för år 2016 och delar i stora drag de
iakttagelser som revisionen gör. Presidiet föreslår att ansvarsfrihet beviljas i enlighet
med revisionens förslag.
Presidiets bedömning är att kommunallagens motiveringskrav har uppfyllts i och med
ett sådant beslut.
Bakgrund
Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2016 föreslagit att Region Hallands
årsredovisning godkänns och att styrelsen och nämnderna beviljas ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattar.
Revisorerna har i revisionsberättelsen framfört att årets resultat innebär att Region
Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Driftredovisningen visar att ekonomiska obalanser för regionens nämnder inom
Hälso- och sjukvård kvarstår medan regiongemensamma kostnader och finansiering
har överskott jämfört med budget. Avseende framtidsarbetet har ett flertal pilotprojekt
startat upp under 2016. De planerade ekonomiska effekterna med 100 mnkr för 2016
har inte uppnåtts. Regionen har en stor utmaning i framtidsarbetet att åstadkomma
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förutsättningar för en uthållig ekonomi och att uppnå fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning.
Revisorerna bedömer att
-

Regionstyrelsen och nämnder har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

-

Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

-

Regionstyrelsen och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

-

Resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som
regionfullmäktige uppställt. De finansiella målen för 2016 är inte uppfyllda.

-

Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för
verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2016 är delvis uppfyllda.

Revisorernas uttalande i ansvarsfrågan
-

Vi tillstyrker att Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen,
driftnämnderna, de lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna samt
enskilda ledamöter i dessa organ

-

Vi tillstyrker att Regionfullmäktige godkänner regionens årsredovisning för
2016.

Protokollsanteckning
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i regionfullmäktige, som även är
ledamöter och ersättare i frågavarande nämnder och styrelser, inte deltar i beslutet
om ansvarsfrihet i vad som angår ledamoten ifråga.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse (2017-04-10)
Vid protokollet
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Ledamot
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Datum
2017-04-10

Diarienummer
RS170242

Regionfullmäktiges presidium

Regionfullmäktige

Förslag till beslut om ansvarsfrihet
Regionfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att
•

godkänna ordförandens förslag till handläggningsordning

•

bevilja regionstyrelsen, driftnämnderna, de lokala nämnderna och de
gemensamma nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen, 5 kap 25 a §, ska fullmäktige före utgången av juni månad
året efter det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet. Ansvarsprövningen
har genom ändringar i kommunallagen skärpts genom att fullmäktige numera ska
motivera sitt beslut om varför ansvarsfrihet ska beviljas. Det är upp till fullmäktiges
ordförande, med bistånd av övriga presidiet, att bedöma om lagens krav på
motivering är uppfyllt.
Presidiet har gått igenom revisionsberättelsen för år 2016 och delar i stora drag de
iakttagelser som revisionen gör. Presidiet föreslår att ansvarsfrihet beviljas i enlighet
med revisionens förslag.
Presidiets bedömning är att kommunallagens motiveringskrav har uppfyllts i och med
ett sådant beslut.
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Bakgrund
Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2016 föreslaget att Region Hallands
årsredovisning godkänns och att styrelsen och nämnderna beviljas ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattar.
Revisorerna har i revisionsberättelsen framfört att årets resultat innebär att Region
Halland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Driftredovisningen visar att ekonomiska obalanser för regionens nämnder inom
Hälso- och sjukvård kvarstår medan regiongemensamma kostnader och finansiering
har överskott jämfört med budget. Avseende framtidsarbetet har ett flertal pilotprojekt
startat upp under 2016. De planerade ekonomiska effekterna med 100 mnkr för 2016
har inte uppnåtts. Regionen har en stor utmaning i framtidsarbetet att åstadkomma
förutsättningar för en uthållig ekonomi och att uppnå fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning.
Revisorerna bedömer att
-

Regionstyrelsen och nämnder har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

-

Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

-

Regionstyrelsen och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

-

Resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som
regionfullmäktige uppställt. De finansiella målen för 2016 är inte uppfyllda.

-

Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för
verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2016 är delvis uppfyllda.

Revisorernas uttalande i ansvarsfrågan
-

Vi tillstyrker att Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen,
driftnämnderna, de lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna samt
enskilda ledamöter i dessa organ

-

Vi tillstyrker att Regionfullmäktige godkänner regionens årsredovisning för
2016.
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