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Regionens revisorer  
Granskningar om ansvar och befogenheter år 2020 
Rapporter nr 11/2020 och 12/2020 

Fördelningen av ansvar behöver tydliggöras 
Granskningarna visar att regleringen av ansvarsförhållan-
den mellan regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämn-
den, regionala utvecklingsnämnden behöver ses över så 
att de uppfyller kraven i kommunallagen. 

Även regionstyrelsens och nämndernas reglering av an-
svar och befogenheter för förvaltningscheferna behöver 
tydliggöras. 

Revisorernas rekommendationer 

Några av revisorernas rekommendationer till regionsty-
relsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala ut-
vecklingsnämnden är: 

Regionstyrelsen 

• Utvärdera om det är förenligt med kommunalla-
gen att regionstyrelsen har befogenhet att ge-
nomföra organisatoriska förändringar i andra 
nämnders förvaltningar. 

• Utvärdera hur reglementet kan förtydligas när 
det gäller styrelsens befogenheter att ta övergri-
pande beslut i fullmäktiges ställe. Beslutsområ-
dena behöver brytas ner och specificeras så att 
det blir konkret vad styrelsen får besluta om. 
Lämna förslag till fullmäktige om förtydliganden. 

• Om avsikten är att styrelsen ska vara anställ-
ningsmyndighet för förvaltningschefer i regionen 
bör detta framgå av reglementen till både styrel-
sen och berörda nämnder. Se över reglementena 
och lämna förslag till förtydligande. Säkerställ att 
berörd nämnd ingår i beredningen av förslag till 
nya reglementen. 

• Tydliggör regiondirektörens roll gentemot övriga 
förvaltningschefer. Om avsikten är att regiondi-
rektören ska vara chef över övriga förvaltnings-
chefer bör det framgå av instruktionen till region-
direktören. 

• 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. 

 
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala 
utvecklingsnämnden 

• Om avsikten är att regionstyrelsen ska vara 
anställningsmyndighet för förvaltningsche-
fer i regionen bör detta framgå av regle-
menten till både styrelsen och nämnderna. 
Se över reglementet för hälso- och sjuk-
vårdsnämnden och regionala utvecklings-
nämnden och lämna förslag till fullmäktige 
om förtydliganden. 

• Säkerställ med hjälp av styrning och kon-
troll att nämndernas verksamheter får till-
räckligt stöd från regionstyrelsens staber 
och serviceorganisation. 

• Tydliggör regiondirektörens, hälso- och 
sjukvårdsdirektörens samt regionala ut-
vecklingsdirektörens ansvar inför respek-
tive nämnd. Det behöver framgå vem som 
är ytterst ansvarig inför nämnden och hur 
ansvarsfördelningen inför nämnden är för-
delad mellan regiondirektören och de 
andra förvaltningscheferna. 

 

 

För ytterligare information om granskningarna kon-
takta Marcus Rönnegard, telefon 090-785 73 78. De 
kompletta rapporterna finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se/revision men kan också 
beställas från regionens revisionskontor.  

http://www.regionvasterbotten.se/revision

