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Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Revisionens rapporter ska upp som ärenden på 
Kommunfullmäktige 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då alla revisionsberättelser anmäls i 
Kommunfullmäktige samt behandlas i samband med årsredovisningsärendet. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från ekonomienheten daterat 2013-04-16 

Motivering 

Då kommunen följer de krav som kommunallagen statuerar och en 
sammanfattning av revisionsrapporterna lämnas då årsredovisningsärendet 
behandlas anser vi att detta är tillfyllest. 

Michaela Fletcher gjömap 
Kommunstyrelsen ordförande 
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Ekonomienheten 
Katarina Leinar 

2013-04-16 
Dnr KS 2012/179-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) 
- Revisionens rapporter ska upp som ärenden på 
Kommunfullmäktige 

Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-
03-19 föreslagit att revisorernas granskningsrapporter tas upp i 
Kommunfullmäktige som ett eget ärende. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motionen besvarad mot bakgrund av att alla revisionsrapporter anmäls i 
Kommunfullmäktige samt behandlas i årsredovisningsärendet. 

Redogörelse för ärendet 

En motion har väckts av Ann-Christine Furustrand (S) med ett förslag att 
revisorernas granskningsrapporter tas upp i Kommunfullmäktige som ärende inte 
bara anmäls. 

Förvaltningens slutsatser 

Enligt kommunallagens krav 9 kap. 16 § ska revisorerna lämna en 
revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Årets granskningsrapporter ska 
bifogas denna. Skälet är att Kommunfullmäktige och nämnderna ska få ett så 
fullständigt bakgrunds- och beslutsunderlag som möjligt. 

Kommunen följer de krav som kommunallagen ställer, genom att en 
sammanfattning av samtliga revisionsrapporter lämnas i samband med 
årsredovisningsärendet. Rapporterna tas därmed upp till möjlig diskussion vid 
detta tillfälle. 

Samtliga revisionsrapporter anmäls i Kommunfullmäktige. Då får 
Kommunfullmäktiges ledamöter ta del av granskningsrapporterna i sin helhet. 

/ 



Vidare kan frågor och interpellationer väckas vid varje Kommunfullmäktige och i 
det sammanhanget kan även frågeställningar tas upp gällande revisionsrapporterna 
löpande under året. 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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Motion 
Till Österåkers kommunfullmäktige 
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Revisionens rapporter skall upp som ärenden på 
kommunfullmäktige 

Revisorernas oberoende granskning av Österåkers kommun får vi del av genom ett antal 
rapporter. Dessa är viktiga för det ger oss förtroendevalda en inblick i vart det finns 
nödvändiga förbättringsområden. 

Revisorernas granskning är viktig för att den visar hur skattemedlen används. 
I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att denna granskning sker med stor öppenhet. 

Idag får vi revisionsrapportern som ett anmälningsärende, dvs. vi får läsa valda delar av 
rapporten och på en arman punkt på dagordningen kan vi ställa i förväg inlämnande skriftliga 
frågor om vad som helst, däribland om revisionsrapporterna. Det innebär sannolikt att den 
skriftliga frågan blir behandlad en månad senare. 

Hanteringen av revisorernas granskningsrapporter går att hantera på ett annat och mer smidigt 
sätt. Revisorernas rapporter bör istället vid varje tillfälle tas upp i Österåkers 
kommunfullmäktige som ett eget ärende. Att samtliga fullmäktigeledamöter får del av 
granskningarna. Det skall vara möjligt att vid det tillfället ställa muntliga frågor utifrån vad 
rapporten visar till ansvariga företrädare för majoriteten. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att Revisorernas granskningsrapporter tas upp i kommunfullmäktige som ett eget 
ärende 

2012-03-12 

För socialdemokrat^" 

Ann-Christine Furustrand 


