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§40
Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder för år 2020
RS210535
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att


bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, driftnämnderna, de lokala nämnderna
och de gemensamma nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för
2020.

Anteckning
Det antecknas till protokollet att de ledamöter som även är ledamöter och ersättare i
frågavarande nämnder och styrelser inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i vad som
angår ledamoten i fråga.
Ärendet
Enligt kommunallagen ska fullmäktige, före utgången av juni månad året efter det år
som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet. Regionfullmäktige ska i samband
med beslutet ge en motivering till varför ansvarsfrihet beviljas eller vägras. Det är upp
till regionfullmäktiges ordförande, med bistånd från övriga presidiet, att bedöma om
lagens krav på motivering är uppfyllt.
Regionfullmäktiges presidium har gått igenom revisionsberättelsen för år 2020 och
delar de iakttagelser som revisorerna gör. Revisorerna bedömer att styrelse och
nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt; att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande; att
styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig samt att resultatet är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker därför att fullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för 2020.
Presidiet föreslår att ansvarsfrihet beviljas, i enlighet med revisionens förslag. Det är
presidiets bedömning att i och med ett sådant beslut så har kommunallagens krav på
motivering uppfyllts.
Kristina Karlsson, 1e vice ordförande, har ej deltagit i beredningen av ärendet, på
grund av jäv.
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att


bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, driftnämnderna, de lokala nämnderna
och de gemensamma nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för
2020.

Beslutsunderlag
 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder år 2020
Expedieras till
Region Hallands revisorer
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionkontoret
Styrning och stöd
Samuel Lindh
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag
Datum
2021-04-26

Diarienummer
RS210535

Regionfullmäktige

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder år
2020
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att
 bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, driftnämnderna, de lokala
nämnderna och de gemensamma nämnderna samt enskilda ledamöter i
dessa organ för 2020

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska fullmäktige, före utgången av juni månad året efter
det år som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet. Regionfullmäktige ska i
samband med beslutet ge en motivering till varför ansvarsfrihet beviljas eller
vägras. Det är upp till regionfullmäktiges ordförande, med bistånd från övriga
presidiet, att bedöma om lagens krav på motivering är uppfyllt.
Regionfullmäktiges presidium har gått igenom revisionsberättelsen för år 2020
och delar de iakttagelser som revisorerna gör. Revisorerna bedömer att
styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt; att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande; att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit
tillräcklig samt att resultatet är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Revisorerna tillstyrker därför att
fullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa
organ ansvarsfrihet för 2020.

2 (2)

Presidiet föreslår att ansvarsfrihet beviljas, i enlighet med revisionens förslag.
Det är presidiets bedömning att i och med ett sådant beslut så har
kommunallagens krav på motivering uppfyllts.
Kristina Karlsson, 1e vice ordförande, har ej deltagit i beredningen av ärendet,
på grund av jäv.

Regionfullmäktiges presidium
Thomas Jönsson
Ordförande

Catharina Berghorn
2:e vice ordförande

Bilaga:

Styrelsens/nämndens beslut delges

Region Hallands revisorer
Samtliga nämnder

