
Yttrande avseende revisorernas granskning nr 11 och 12 2020 ”Granskning om reglering av ansvar 

och befogenheter”. 

(HSN 300-2021) 

 

I revisorernas rapport nr 11 och 12 2020 har ett antal rekommendationer getts till hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Nedan finns nämndens yttrande avseende rekommendationerna. 

Se över formuleringarna i reglementet om samverkan kring regionsjukvården med regionstyrelsen 

och lämna förslag till fullmäktige. Det bör framgå tydligare vad som avses med ”samverkan”.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden beaktar revisorernas förslag. HSN samverkan med RS kring 

regionvården berör, som reglementet föreskriver, framförallt de avtal som fastställs för våra 

regionvårdsuppdrag. Centralt i denna samverkan är att dialogisera kring vilka utmaningar och 

framtidsscenarior nämnden och styrelsen ser inom området. 

 

 

Se till att nämnden tillförsäkrar sig kontroll i fråga om ledning, styrning och uppföljning i de delar 

av verksamheten som utförs av servicefunktioner inom regionstyrelsens förvaltning.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden skall under 2022 samverka med regionstyrelsen i arbetet med att 

klargöra och formalisera uppdragen för de centrala staberna och stödfunktionerna. I övrigt hänvisar 

nämnden till styrelsens svar avseende centrala staber och stödfunktioner. 

 

 

Se till att det finns aktuell reglering av arbetsutskottets uppdrag. 

Det saknas lagreglering rörande uppdragsbeskriving för nämnders utskott. Det medför att det är upp 

till respektive nämnd att avgöra huruvida det anses behövligt med ett preciserat uppdrag eller om 

utskottets beredande funktion ska hanteras genom en fortlöpande dialog mellan nämnd och utskott. 

Beslutsfattandet hanteras genom av hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad delegation. 

 

 

Se över reglementet och lämna förslag till fullmäktige så att det framgår att det är 

regionstyrelsen som är anställningsmyndighet för hälso- och sjukvårdsnämndens 

förvaltningschef. 

Detta har klargjorts i uppdaterade reglementen. 

 

 



Tydliggör hälso- och sjukvårdsdirektörens förhållande gentemot nämnden respektive 

regiondirektören. Hälso- och sjukvårdsdirektören har dubbla rapporteringsvägar. Nämnden bör 

därför vidta åtgärder för att öka sina möjligheter till styrning, kontroll och uppföljning.  

Regiondirektörens instruktion ska under innevarande år ses över och förtydligas vad gäller 

regiondirektörens ledande (chefs)roll i förhållande till övriga förvaltningschefer. Det finns i dagsläget 

ingen motsvarande instruktion för Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD), men i enlighet med 

kommunallagens terminologi ska HSD på strategisk och taktisk nivå rapportera direkt till nämnd som 

har ansvar för verksamheten inom sitt område.  

 

Samverka med regionstyrelsen för att klargöra och formalisera uppdragen för de centrala staberna 

och stödfunktionerna. Krav och förutsättningar för de tjänster som ska utföras åt nämnden bör 

vara tydligt dokumenterade. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden skall under 2022 samverka med regionstyrelsen i arbetet med att 

klargöra och formalisera uppdragen för de centrala staberna och stödfunktionerna. I övrigt hänvisar 

nämnden till styrelsens svar avseende centrala staber och stödfunktioner. 

 

 


