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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga
nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2007 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.
Riksdagen har fattat beslut om ändringar i kommunallagen (5 kap 25a § och
31 § KL) vad beträffar bl a revision och ansvarsprövning. Bestämmelserna
innebär att fullmäktiges beslut att bevilja eller neka ansvarsfrihet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Att motivera innebär att göra
tydligt vilka omständigheter som legat till grund för fullmäktiges beslut.
Revisorerna har för samtliga nämnder, styrelser och bolag tillstyrkt
ansvarsfrihet. Presidiet finner därför anledning besluta att ansvarsfrihet
beviljas för landstingsstyrelsen samt övriga nämnders, styrelsers och bolags
verksamhet för år 2007.
Den anmärkning som revisorerna riktat mot kulturnämnden gäller konstverksamheten. Bristerna har påtalats under flera år utan att tillräckliga och
adekvata åtgärder vidtagits. Presidiet finner nu påkallat att landstingsstyrelsen tillsammans med kulturnämnden ser över konstverksamheten med
inriktning att de brister som lyfts fram åtgärdas. De synpunkter kulturnämnden inlämnat med anledning av presidiets begäran om yttrande föreslås
överlämnas till landstingsstyrelsen för beredning.
När det gäller revisorernas synpunkter på samverkan med Stockholms läns
landsting och Norrtälje kommun vill presidiet fästa fullmäktiges uppmärksamhet på vad som framförs om behovet av utvecklade former för
samverkan och en tydligare styrning.
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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 2007
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 2007
års verksamhet.
att kulturnämndens yttrande överlämnas till landstingsstyrelsen för
beredning
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