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Tjänsteutlåtande
Datum 2017-03-30
Diarienummer RS 2017-00491

Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktiges presidium

Till regionfullmäktige

Revisionsberättelser för 2016 års verksamhet
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige riktar en anmärkning mot hälso- och
sjukvårdsstyrelsen och mot västra hälso- och sjukvårdsnämnden med
samma motivering som revisorskollegiet.
2. Regionfullmäktige beviljar med hänvisning till revisionsberättelserna
regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, beredningar och
kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2016.

Sammanfattning av ärendet
Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra
Götalandsregionens verksamhet under år 2016. Revisorerna har tillstyrkt
ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och
deras ledamöter.
Under år 2016 har revisorerna särskilt granskat nämnders och styrelsers
interna styrning och kontroll. Fokus har varit på ansvarstagande för
verksamhetens resultat och om nämnder och styrelser säkerställer att
verksamheten bedrivs inom de ramar fullmäktige beslutat om samt inom
ramen för den lagstiftning som gäller för offentlig verksamhet.
Revisorerna riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen och västra
hälso- och sjukvårdsnämnden på grund av bristande intern styrning och
kontroll samt medvetet brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU).
Beredning

Regionfullmäktiges presidium har berett revisionsberättelsen.
Presidiet har inhämtat förklaringar över de anmärkningar revisorerna riktat
mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat en förklaring den 24 mars
2017.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har lämnat en förklaring den 26 mars 2017.
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Därefter har presidiet gjort följande bedömning. Presidiet har inget att invända
mot de anmärkningar som revisionen riktat mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen och
västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Revisorerna bedömer att båda styrelserna
bör beviljas ansvarsfrihet och det anser presidiet vara rimligt.
Slutligen gör presidiet ingen annan bedömning än den som revisorerna gör i
revisionsberättelsen och föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, beredningar och kommittéer
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Regionfullmäktiges presidium

Joakim Larsson
Ordförande

Per Tenggren
1:e vice ordförande

Magnus Berntsson
2:e vice ordförande

Jäv

Regionfullmäktiges 2:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD) har inte deltagit i
handläggningen av ärendet i den del som avser hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Bilaga

•

Förklaring från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-03-26

•

Förklaring från västra hälso-och sjukvårdsnämnden 2017-03-21

•

Begäran om förklaring 2017-03-16

•

Revisionsberättelser och PM

Beslutet skickas till + revisionsberättelser och PM

•

Samtliga nämnder och styrelser

