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Redovisning av beredd motion om kommunal revision av 
föreningar, motionärer Björn Hedö (M), Tomas Alm (FP), Göran 
Eriksson (C) och Fred Rydberg (KD) 

I samband med fullmäktiges sammanträde 2011-04-26 lämnades en motion 
angående kommunal revision av föreningar. I motionen föreslås följande: 
”Kommunen utser en föreningsrevisor som träffar de föreningar där 
kommunen har borgensåtagande eller stora fordringar minst en gång om året 
för att gå igenom föreningens räkenskaper och att diskutera det fortsatta 
samarbetet samt hur framtiden ser ut för båda parter. Detta bör lämpligen 
ske i samband med när föreningen har bokslut.” 

Håbo kommuns finanspolicy framhåller att kommunen ska agera restriktivt i 
alla frågor gällande borgensåtaganden. Det ska vara kommunens primära 
inställning vid alla frågor om borgensåtaganden.    

Mot bakgrund av detta delar kommunstyrelsens förvaltning motionens 
andemening om vikten av kontroll och insyn i alla borgensåtaganden, men 
gör bedömningen att inrättandet av en ny revisionsroll riktad specifikt mot 
kommunens föreningar inte är nödvändig..  

Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen avslås men att 
kommunstyrelsen istället uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att föra 
en diskussion om en utökad revisionsinsyn i kommunens borgensåtagande 
med de förtroendevalda revisorerna.   

Beslutsunderlag 
– Motion, daterad 2011-04-26 (KS 2011/61, Hidnr: 2011.1152). 
– Fullmäktiges beslut 2011-04-26, § 59. 
– Tjänsteskrivelse, 2011-08-03. 
– Arbetsutskottets förslag till beslut, 2011-08-22, § 100.  
– Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2011-09-05, § 136.  
 
Styrelsen föreslår att frågan om utökad revisionsinsyn i borgensåtaganden 
diskuteras med revisorerna. 
 
Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 
 
Yrkande 
Björn Hedö (M) yrkar, med instämmande från Fred Rydberg (KD), bifall till 
motionens förslag i sin helhet. 
 
Propositionsordning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att två förslag till beslut 
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föreligger och att dessa ska prövas mot varan. Fullmäktige godkänner 
ordningen. 
 
Efter prövning finner ordföranden att fullmäktige beslutar enligt styrelsens 
förslag till beslut. Votering begärs och följande röstningsordning godkänns: 
Den som röstar för styrelsens förslag, röstar ja. Den som röstar för Hedös 
(M) m.fl. yrkande, röstar nej. 
 
Omröstningen utfaller med 19 jaröster och med 20 nejröster. Två ledamöter 
är frånvarande. Fullmäktige beslutar därmed att bifalla motionens förslag. 
 
Fullmäktiges beslut 

 

1. Fullmäktige beslutar att en föreningsrevisor utses, som träffar de 
föreningar där kommunen har borgensåtagande eller stora fordringar 
minst en gång om året för att gå igenom föreningens räkenskaper och att 
diskutera det fortsatta samarbetet samt hur framtiden ser ut för båda 
parter. Detta bör lämpligen ske i samband med när föreningen har 
bokslut.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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