
 
 

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-07  

Ansvarsfrihetsberedningen  

 

 
Datum: måndag 04 oktober 2021 
Tid: kl.13:00-15:00  
Plats: Centrumhuset. Färgelanda 

 

Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

 

Övriga närvarande: 
Se nästa sida 

 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf  

 
Utses att justera: Kenneth Carlsson (L), ersättande justerare vid jäv se 

respektive paragraf samt vid underskrifter    
 

Justeringsplats och tid: Färgelanda kommunkontor 
 11 april kl.16:30  Paragrafer 1–8  
 
 
Underskrifter 

 
Ordförande:    
                 Thor-Björn Jakobsson (C) §§ 1, 2 ,3 ,5 ,6   
 
  
   

                         Kenneth Carlsson (L) §§ 4, 7  
 

 
   
                         Kerstin Fredriksson (S) § 8 
  
                         
Justerare:    

                           Kenneth Carlsson (L) § 1, 3,5,6     
  
 
   
                                                                                       Ingo Asplund (L) § 2  
 
 
 
   
             Ann Blomberg (C) §§ 4,7 
 
 

Sekreterare:    
 
       Linda Andersson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Beslutsorgan: Ansvarsfrihetsberedningen 
 Sammanträdesdatum: 2022-04-07 

Anslaget sätts upp: 2022-04-11 
Anslaget tas ned: 2022-05-03  

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

Underskrift    
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Ansvarsfrihetsberedningen  

Justering Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Beslutande 
 
Thor-Björn Jakobsson (C), §§ 1- ,3 ,5 ,6   
Ann Blomberg (C), §§ 4, 7 tjänstgörande ersättare för Thor-Björn Jakobsson (C)  
Kenneth Carlsson (L), §§ 1, 3–7   
Kerstin Fredriksson (S), §§ 1, 3–6, 8  
Urban Henriksson (S) § 7 tjänstgörande ersättare för Kerstin Fredriksson (S)  
Ingo Asplund (L), § 2   
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Ann Blomberg (C) §§ 1, 3, 5, 6  
Urban Henriksson (S) §§ 1, 3,- 5, 7  
 
 
Övriga närvarande  
 
Linda Anderson, nämndsekreterare 
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Justering Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
AFB § 1                           Dnr 2022/4 
 

          Godkännande av Årsredovisning för Färgelanda kommun 2021  
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens förslag till 
årsredovisning för Färgelanda kommun år 2021.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och sakkunniga som 
biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns årsredovisning för år 2021.  

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år 
som redovisningen avser. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till 
fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  
 
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  
 
Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda 
kommun delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och delvis ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2021.”  

 
 

Beslutsunderlag 
 

Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  

 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige  
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Justering Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
AFB § 2                            Dnr 2022/4 
 
Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2021  
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
kommunstyrelsen, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021.  
 
Kommunfullmäktige instämmer i de rekommendationer som revisionen 
framställer i revisionsberättelsen.  
 
 
Jäv  

Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. 
Tjänstgörande ersättare Ingo Asplund (L) går in som ersättare under ärendet.  
 
Kerstin Fredriksson (S) och Urban Henriksson (S) anmäler jäv och deltar inte vid 
handläggningen av ärendet. Inga ersättare finns.  
 
Ann Blomberg (C) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. 
Ingen ersättare finns.  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och sakkunniga som 
biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns årsredovisning för år 2021.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  
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Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  

 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda 
kommun delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och delvis ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”  
 
 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
 
 
” Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.”  
 ” Vi uppmanar nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. 
Vi uppmanar också kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna 
vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska 
ram som fullmäktige fastställt.” 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Notering till stöd för den fortsatta handläggningen av ärendet 
 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning:  
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som kan anses vara jäviga i 
frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2021  
 
Ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Linda Jansson (M) 

 
Tobias Bernhardsson (C)  
Louise Blom (C)  
Sandra Hallberg (C) 
Marion Pelli (C)  
 
Kenneth Carlsson (L) 
 
Ulla Börjesson (S)  
Kerstin Fredriksson (S) 
Urban Henriksson (S) 
 
Ywonne Jansson (V)  
 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
 
 
Ersättare i kommunfullmäktige  
 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Håkan Melin (C) 
Ann Blomberg (C) 
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AFB § 3                           Dnr 2022/4 
Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden  
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden, dess ledamöter och 
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Kommunfullmäktige instämmer i de rekommendationer som revisionen 
framställer i revisionsberättelsen.  

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och sakkunniga som 
biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns årsredovisning för år 2021.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  
 
Socialnämnden redovisar även för 2021 negativ budgetavvikelse. Nämnden har 
inte heller under 2021 klarat att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa 
verksamheten till den ekonomiska ramen. 

 
Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  

 
” Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  
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Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi 
uppmanar i år igen barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att i fortsättningen bedriva sina verksamheter inom den budgetram 
som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar nämnderna att stärka sin styrning och 
kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också kommunstyrelsen att stärka sin 
uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina 
verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.”  
 
 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Notering till stöd för den fortsatta handläggningen av ärendet 
 

Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning:  
ledamöter och ersättare i socialnämnden samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som kan anses vara jäviga i 
frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden för år 2021  
 
Ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Tomasz Galbas (C) 
Kristina Ivarsson (C) 
Carina Tihane (C) 
 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
 
Jane Glamér (SD) 

 
          Ersättare i kommunfullmäktige  
 

Christina Svedberg (M) 
Bengt Svedberg (M) 

 
Håkan Gusteus (L) 

 
Håkan Ekman (S) 
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AFB § 4                          Dnr 2022/4 
Fråga om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden  
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden, dess ledamöter och 
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Kommunfullmäktige instämmer i de rekommendationer som revisionen 
framställer i revisionsberättelsen.  

 
Jäv 
 
Thor-Björn Jakobsson (C), anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av 
ärendet.  
Tjänstgörande ersättare Ann Blomberg (C) går in som ersättare under ärendet.  
 
Ärendebeskrivning  
 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och sakkunniga som 
biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns årsredovisning för år 2021.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  
 
Utbildningsnämnden redovisar även för 2021 negativ budgetavvikelse. Nämnden 
har inte heller under 2021 klarat att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa 
verksamheten till den ekonomiska ramen. 

 
Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  

 
” Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  
 
 
Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi 
uppmanar i år igen barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta 
åtgärder för att i fortsättningen bedriva sina verksamheter inom den budgetram 
som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar nämnderna att stärka sin styrning och 
kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också kommunstyrelsen att stärka sin 
uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina 
verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.”  
 
 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  
 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Justering Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Notering till stöd för den fortsatta handläggningen av ärendet 

 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning:  
ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som kan anses vara jäviga i 
frågan om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden för år 2021  

 
Ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Hans-Göran Palmqvist (M) 
 
Tobias Bernhardsson (C) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
Sandra Hallberg (C) 
 
Tommy Larsson (S) 
 
Hans Johansson (SD) 
 
Ersättare i kommunfullmäktige  
 
Christina Svedberg (M)  
Bengt Svedberg (M) 
 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Fredrik Gustafsson (C) 
Ann-Marie Jacobsson (C) 
 
Rune Månsson (S) 
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AFB § 5                         Dnr 2022/4 
Fråga om ansvarsfrihet för bygg och trafiknämnden   
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja bygg och trafiknämnden, dess ledamöter 
och ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 
Kommunfullmäktige instämmer i de rekommendationer som revisionen 
framställer i revisionsberättelsen 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och sakkunniga som 
biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns årsredovisning för år 2021.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  
 

 
Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  

 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda 
kommun delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och delvis ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”  
 
 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
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” Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.”  
 ” Vi uppmanar nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. 
Vi uppmanar också kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna 
vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska 
ram som fullmäktige fastställt.” 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  
 
Beslutet skickas till:  
 
Kommunfullmäktige  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-07 

Ansvarsfrihetsberedningen  

Justering Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
Notering till stöd för den fortsatta handläggningen av ärendet 

 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning:  
ledamöter och ersättare i bygg och trafiknämnden samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som kan anses vara jäviga i 
frågan om ansvarsfrihet för bygg och trafiknämnden för år 2021  
 
Ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Magnus Bandgren (C) 

 
Lillan-Borg Hansen (S) 
 
Ersättare i kommunfullmäktige  
 
Olle Hagström (L) 
 
Håkan Ekman (S) 
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AFB § 6                        Dnr 2022/4 
Fråga om ansvarsfrihet för Valnämnden  
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden, dess ledamöter och ersättare, 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och 
sakkunniga som biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns 
årsredovisning för år 2021.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  

 
 

Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  
 

”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig.” 
 
”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  
Vi uppmanar nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av 
verksamheten.” ” Vi uppmanar också kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över 
att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina verksamheter inom 
den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.”  
 
Ansvarsfrihetsberedningen konstaterar att valnämndens uppgift är att svara för att 
de allmänna valen och valt till EU-parlamentet genomförs rättssäkert och 
demokratiskt. Valnämnden har inte haft någon större verksamhet år 2021 då det 
allmänna valet är först år 2022.  
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Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Notering till stöd för den fortsatta handläggningen av ärendet 
 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning:  
ledamöter och ersättare i valnämnden samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som kan anses vara jäviga i 
frågan om ansvarsfrihet för valnämnden för år 2021  
 
Ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Linda Jansson (M) 
 
Ingo Asplund (L) 
 
Urban Henriksson (S) 
 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD)  
 
Ersättare i kommunfullmäktige  
 
Christina Svedberg (M) 
Bengt Svedberg (M) 
 
Rune Månsson (S) 
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AFB § 7                        Dnr 2022/4 
Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndaren  
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överförmyndaren och dennes ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Jäv  

Kerstin Fredriksson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av 
ärendet. Tjänstgörande ersättare Urban Henriksson (S) går in som ersättare under 
ärendet. 
 
Thor-Björn Jakobsson (C) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av 
ärendet. Tjänstgörande ersättare Ann Blomberg (C) går in som ersättare under 
ärendet.  
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och sakkunniga som 
biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns årsredovisning för år 2021.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  
 
 
Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  

 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda 
kommun delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och delvis ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”  
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Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
 
 
” Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.”  
 ” Vi uppmanar nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. 
Vi uppmanar också kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna 
vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska 
ram som fullmäktige fastställt.” 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Notering till stöd för den fortsatta handläggningen av ärendet 

 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning:  
Överförmyndaren och dennes ersättare samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som kan anses vara jäviga i 
frågan om ansvarsfrihet för överförmyndaren för år 2021  
 
Ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
 
Kerstin Fredriksson (S) 
 
Ersättare i kommunfullmäktige  
 
Ann-Marie Jacobsson (C) 
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AFB § 8                        Dnr 2022/4 
Fråga om ansvarsfrihet för val och arvodesberedningen   
 
Ansvarsfrihetsberedningens beslutsförslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja val- och arvodesberedningen, dess 
ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
 
Kommunfullmäktige instämmer i de rekommendationer som revisionen 
framställer i revisionsberättelsen 
 
 
Jäv  

Thor-Björn Jakobsson (C) och Ann Blomberg (C) anmäler jäv och deltar inte vid 
handläggningen av ärendet. Inga ersättare finns.  
 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. 
Ingen ersättare finns.  
 
Urban Henriksson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. 
Ingen ersättare finns.  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisionen som består av, av kommunfullmäktige utsedda revisorer och sakkunniga som 
biträder revisorerna har granskat Färgelanda kommuns årsredovisning för år 2021.  
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har tagit del av årsredovisningen för år 2021 och 
revisionsberättelsen för år 2021 samt revisionens granskning.  
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Revisionens bedömningar saxat ur revisionsberättelse för år 2021:  

 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda 
kommun delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och delvis ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”  
 
 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
 
 
” Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.”  
 ” Vi uppmanar nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. 
Vi uppmanar också kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna 
vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska 
ram som fullmäktige fastställt.” 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelse Färgelanda kommun 2021  
Granskning av årsredovisning 2021, mars 2022  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, mars 2022  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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Ansvarsfrihetsberedningen  

Justering Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
Notering till stöd för den fortsatta handläggningen av ärendet 
 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning:  
ledamöter och ersättare i val- och arvodesberedningen samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som kan anses vara jäviga i 
frågan om ansvarsfrihet för val- och arvodeberedningen för år 2021  
 
Ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Kenneth Carlsson (L) 
Ingo Asplund (L) 
 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
 
Urban Henriksson (S) 
 
Ywonne Jansson (V) 
 
Jörgen Andersson (SD) 
Owe Quick (SD)  
 
 
Ersättare i kommunfullmäktige 
  
Christina Svedberg (M)  
Bengt Svedberg (M)  
 
Ann Blomberg (C) 
 
Håkan Ekman (S) 
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