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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels
övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år
2002
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. Granskningen
skall utföras enligt kommunallagens bestämmelser, lag om kommunal
redovisning och god revisionssed samt landstingets revisionsreglemente.
Om anmärkning framställs skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen. Anmärkningen får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar, samt enskilda förtroendevalda i sådana organ. Revisionsberättelsen
skall också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks
eller ej.
I kommunallagens föreskrivs vidare att fullmäktige skall inhämta förklaringar över de anmärkningar som har framställts i revisionsberättelsen.
Därefter skall fullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad
efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller
ej. Om ansvarsfrihet vägras får fullmäktige besluta att skadeståndstalan skall
väckas. Talan som inte grundas på brott skall väckas inom ett år från det att
beslutet om vägrad ansvarsfrihet fattades. Annars är rätten till sådan talan
förlorad.
Revisionsberättelser 2002 med sammanfattning av yrkesrevisorernas
årsrapporter för nämnder, styrelser och bolag samt lekma nnarevisorernas
granskningsrapporter för bolagen anmäls härmed.

Bilaga
Revisionsberättelser

FÖRSLAG 2003:18

2
LS 0303-1383

Samtliga revisorer i Revisorsgrupp I riktar anmärkning mot de
styrelseledamöter som tillhört den tidigare majoritet, som haft ansvar för
verksamheten och de övergripande ekonomiska frågorna.
I ansvarsfrågan gör revisorerna följande uttalande:
”Vi avstyrker att ansvarsfrihet beviljas för de styrelseledamöter som tillhört
den tidigare majoriteten. För övriga ledamöter tillstyrker vi att ansvarsfrihet
beviljas. Vi tillstyrker att landstingets sammanställda årsredovisning
fastställs.”
I Revisorsgrupp II, beträffande hälso- och sjukvårdsnämnden, riktar
revisorerna Göran Hammarsjö och Håkan Apelkrona anmärkning mot
nämnden. Revisorerna Mats Ifvarsson, Bo Klasmark, Lars-Göran Nilsson
och Barbro Pettersson riktar allvarlig kritik mot nämnden.
Samtliga revisorer tillstyrker att ledamöterna beviljas ansvarsfrihet
I Revisorsgrupp II, beträffande Sydvästra sjukvårdsområdet, riktar
revisorerna anmärkning mot styrelsen.
Revisor Mats Ifvarsson gör följande uttalande:
”Jag ställer mig bakom revisionsberättelsen med den avvikande meningen
att jag ej riktar formell anmärkning mot styrelsen utan framför mycket
allvarlig kritik.”
Samtliga revisorer tillstyrker att ledamöterna beviljas ansvarsfrihet

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att avgöra frågan om ansvarfrihet skall beviljas för landstingsstyrelsen samt
övriga nämnder och styrelser för verksamheten år 2002.

