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 Regionstyrelsen 
 
  

Fördelningen av ansvar behöver tydliggöras 
Regleringen av ansvarsförhållanden mellan regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, reg-
ionala utvecklingsnämnden behöver ses över så att de uppfyller kraven i kommunallagen. Även 
regionstyrelsens och nämndernas reglering av ansvar och befogenheter för förvaltningscheferna 
behöver tydliggöras. 

Den 26 februari 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatserna i detta missiv. 
I en bilaga lämnar revisorerna rekommendationer till regionstyrelsen. Särskilda rekommendat-
ioner har lämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden i separata 
utskick. 

Revisorerna lämnar missiv och underliggande rapporter (nr 11/2020 och 12/2020) till styrelsen 
för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revis-
ionskontoret senast den 10 september 2021. 

 
 

 
För regionens revisorer undertecknad med digital signering. 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer
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Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen 

Reglementet för styrelsen 

- Se över formuleringarna i reglementet om ordförandens uppsikt över regionens 
”nämndförvaltning” och lämna förslag till fullmäktige så att de överensstämmer med 
kommunallagen och praxis. 

- Utvärdera om det är förenligt med kommunallagen att regionstyrelsen har befogenhet 
att genomföra organisatoriska förändringar i andra nämnders förvaltningar. 

- Utvärdera hur reglementet kan förtydligas när det gäller styrelsens befogenheter att ta 
övergripande beslut i fullmäktiges ställe. Beslutsområdena behöver brytas ner och speci-
ficeras så att det blir konkret vad styrelsen får besluta om. Lämna förslag till fullmäktige 
om förtydliganden. 

- Om avsikten är att regionstyrelsen ska vara anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
i regionen bör detta framgå av reglementen till både styrelsen och berörda nämnder. Se 
över reglementena och lämna förslag till förtydligande i reglementen. Säkerställ att be-
rörd nämnd ingår i beredningen av förslag till nya reglementen. 

Styrdokument som styrelsen själv beslutar om 

- Se till att det finns aktuell reglering av arbetsutskottets uppdrag. 

- Tydliggör regiondirektörens roll gentemot övriga förvaltningschefer. Om avsikten är att 
regiondirektören ska vara chef över övriga förvaltningschefer bör det framgå av instrukt-
ionen till regiondirektören. 

- Formuleringen om regiondirektörens ansvar för regionens ”samlade förvaltning” behö-
ver förtydligas och avgränsas. Instruktionen behöver överensstämma med kommunalla-
gens bestämmelser om direktörens ställning som chef för den förvaltning som finns un-
der styrelsen. 

- Klargör och formalisera uppdragen för de centrala staberna och stödfunktionerna. Krav 
och förutsättningar för de tjänster som ska utföras för andra nämnder bör vara tydligt 
dokumenterade. Detta behöver göras i samverkan med övriga nämnder. 

 

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen svarar på revisorernas rekom-
mendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska 
vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen vidtagit eller planerar att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas uti-
från revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat 
och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

Comfact Signature Referensnummer: 1042300



  Bilaga 
 

 

• Om styrelsen inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om styrelsen inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

Marcus Rönnegard 
Revisionskontoret 
090-785 73 78 
marcus.ronnegard@regionvasterbotten.se 

 

Svarsformulär 

Se över formuleringarna i reglementet om ordförandens uppsikt över regionens ”nämnd-
förvaltning” och lämna förslag till fullmäktige så att de överensstämmer med kommunalla-
gen och praxis. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Utvärdera om det är förenligt med kommunallagen att regionstyrelsen har befogenhet att 
genomföra organisatoriska förändringar i andra nämnders förvaltningar. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Utvärdera hur reglementet kan förtydligas när det gäller styrelsens befogenheter att ta 
övergripande beslut i fullmäktiges ställe. Beslutsområdena behöver brytas ner och specifi-
ceras så att det blir konkret vad styrelsen får besluta om. Lämna förslag till fullmäktige om 
förtydliganden. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Om avsikten är att regionstyrelsen ska vara anställningsmyndighet för förvaltningschefer i 
regionen bör detta framgå av reglementen till både styrelsen och berörda nämnder. Se 
över reglementena och lämna förslag till förtydligande i reglementen. Säkerställ att berörd 
nämnden ingår i beredningen av förslag till nya reglementen. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Se till att det finns aktuell reglering av arbetsutskottets uppdrag. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Tydliggör regiondirektörens roll gentemot övriga förvaltningschefer. Om avsikten är att 
regiondirektören ska vara chef över övriga förvaltningschefer bör det framgå av instrukt-
ionen till regiondirektören. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
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Formuleringen om regiondirektörens ansvar för regionens ”samlade förvaltning” behöver 
förtydligas och avgränsas. Instruktionen behöver överensstämma med kommunallagens 
bestämmelser om direktörens ställning som chef för den förvaltning som finns under sty-
relsen. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Klargör och formalisera uppdragen för de centrala staberna och stödfunktionerna. Krav 
och förutsättningar för de tjänster som ska utföras för andra nämnder bör vara tydligt do-
kumenterade. Detta behöver göras i samverkan med övriga nämnder. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
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