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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga
nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2008 samt
ansvarsprövning
Ärendet
Enligt kommunallagens bestämmelser skall de revisorer som landstinget
utser för granskning av den landstingskommunala förvaltningen varje år till
fullmäktige avge berättelse med redogörelse för resultatet av den revision
som avser verksamheten under det föregående budgetåret.
Om anmärkning framställs skall anledningen till detta anges i revisionsberättelsen. Den skall också innehålla ett särskilt uttalande huruvida
ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Bestämmelserna i kommunallagen beträffande bl a revision och ansvarsprövning innebär även att fullmäktiges beslut att bevilja eller neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Motiveringen
syftar till att göra tydligt vilka omständigheter som legat till grund för
fullmäktiges beslut. Revisorerna har för samtliga nämnder, styrelser och
bolag tillstyrkt ansvarsfrihet.
Presidiet har tagit del av samtliga revisionsberättelser och granskningsrapporter. Presidiet har därvid bedömt att följande omständigheter särskilt
bör beaktas:
•

Revisorerna har ånyo framfört påpekanden vilka avser det faktum att
vissa avsättningar för bl. a. omstruktureringskostnader inte fullt ut
följer god revisionssed. Presidiet finner det påkallat att landstingsstyrelsen överväger hanteringen av bl a omstruktureringskostnader i
förhållande till god redovisningssed.

•

Revisorerna bedömer att styrningen vid Karolinska Universitetssjukhuset och Sjukvården Salem, Nykvarn och Södertälje ej är helt
acceptabel. Presidiet finner det angeläget att landstingsstyrelsen
vidtar åtgärder för att förbättra styrningen vid Karolinska
Universitetssjukhuset och Sjukvården Salem, Nykvarn och
Södertälje.
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Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning
besluta att bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen, övriga nämnder och
styrelser i revisorsgrupperna I – III samt för nämnd, bolagsstyrelse och
styrelse för kommunalförbund i den gemensamma Norrtäljeorganisationen
för verksamheten år 2008
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning
besluta att uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta
för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2008
års verksamhet.
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