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Ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen och nämnder 



Karlskoga EX,"; 

Kommunfullmäktiges presidium 

Sammanträdesprotokoll 	 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 

Plats och tid 

Beslutande 

Måndagen den 11 april 2022 i Skymningen, Kommunstyrelsens hus, 
klockan 12:00 -12:15 

Anna Raggin (M), Ordförande 
Annika Wetterling (M), 1:e vice ordförande 
Liliana  Benito  Stenberg  (S), 2:e vice ordförande  

Utses att justera 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens ledningskontor, den 11 april 2022 

Annica Wetterling Ersättare 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Underskrifter 

I. .~.~... 

/ 

.  ~  

Paragrafer § 1 ~   ,~'r~"'' 

Anette Jo~on 

	

Ann 	agen (M) 

	

j 	I (47 >✓~   
%Annica Wetterling (M) 

ANSLAG/BEVIS 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktiges presidium 

2022-04-11 

2022-04-12 

Kommunstyrelsens ledningskontor 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Datum då anslaget tas ned 2022-05-04 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
Kommunfullmäktiges presidium 

Ärendelista 

§ 1 	Dnr 2022-00091 Ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen och nämnder 	3 

Justerarnas signaturer 

U~ 

Utdragsbestyrkande 
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Utd rags bestyrka nde 

Karlskoga 	 Sammanträdesprotokoll 	 3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-11 

Kommunfullmäktiges presidium 

§ 1 	Dnr 2022-00091 

Ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen och 
nämnder 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamhet samt årsredovisning för år 2021. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt samtliga nämnder. 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen och 
föreslår att kommunfullmäktige ska bevilja kommunstyrelse och samtliga 
nämnder ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att, i 
enlighet med revisorernas tillstyrkande, bevilja ledamöter och enskilda 
förtroendevalda i kommunstyrelsen och samtliga nämnder ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

Justerarnas signaturer 

,ffi )`t 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Kommunstyrelsens ledningskontor 2022-04-11 KS 2022-00091 
Handläggare  
Anette Jonson 

 

Ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen och 
nämnder 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamhet samt årsredovisningen för år 2021. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt samtliga nämnder.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av revisionsberättelsen och 
föreslår att kommunfullmäktige ska bevilja kommunstyrelse och samtliga 
nämnder ansvarsfrihet 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll den 11 april § 1 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning årsredovisning 2021 
 
Handläggning av ärendet  
Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet för år 2021 
separat för varje punkt för att undvika jävsituationer för ledamöter i 
respektive nämnd. Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande 
ersättare deltar enbart i beslut där jäv inte föreligger.  
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

2. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet. 

3. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kultur- och 
föreningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

4. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet.  

5. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att socialnämnden och 
dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

6. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att valnämnden och dess 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

7. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att folkhälsonämnden och 
de av Karlskoga kommun valda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

8. Karlskogas presidium föreslår att gymnasienämnden och de av 
Karlskoga kommun valda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Kommunstyrelsens ledningskontor 2022-04-11 KS 2022-00091 
Handläggare  
Anette Jonson 

9. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att tillväxt- och 
tillsynsnämnden och de av Karlskoga kommun valda ledamöterna 
beviljas ansvarsfrihet. 

10. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att administrativa 
nämnden och de av Karlskoga kommun valda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet. 

11. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att 
överförmyndarnämnden och de av Karlskoga kommun valda 
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

Anette Jonson 
Kanslichef 
 

Expedieras till 
Samtliga nämnder 
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