
 
 
 
 
 

Landstingsstyrelsens kontroll över ledningssystemet år 2016 

 
Bakgrund 
Landstinget är en politiskt styrd organisation 
dvs. ytterst är det politikerna i styrelser och 
nämnder som är ansvariga för verksamheter-
na och den kvalitet som verksamheterna 
levererar. Som vårdgivare är landstinget skyl-
digt att följa Socialstyrelsens föreskrift 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för sys-
tematiskt kvalitetsarbete. Vårdgivaren har 
ansvar för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten.  

Projektet med att bygga ett ledningssystem i 
Västerbottens läns landsting avslutades den 
sista december år 2015.  

Slutsats och iakttagelser 
Revisorernas slutsats efter genomförd 
granskning är att landstingsstyrelsen inte sä-
kerställt att Västerbottens läns landsting har 
ett fungerande ledningssystem i enlighet 
med Socialstyrelsens föreskrifter. Bedöm-
ningen bygger revisorerna på nedanstående 
iakttagelser: 

 Landstingsstyrelsen har inte säkerställt 
att det finns beslut om övergripande 
processer för ledning och styrning av 
landstingets verksamheter. 

 Landstingsstyrelsen har inte säkerställt 
att det finns resurser för den strategiska 
förvaltningen av ledningssystemet. 

 Landstingsstyrelsen har inte följt upp det 
uppdrag som lämnades till landstingsdi-
rektören om att tillsätta resurser för för-
valtning och metodstöd. 

 Landstingsstyrelsen har inte säkerställt 
att det projekt som beställdes år 2014 i 
sin helhet kunnat genomföras och inte 
bedömt vilka konsekvenser detta får för 
nyttan av ledningssystemet. 

 Landstingsstyrelsen har inte säkerställt 
att viktiga styrdokument finns tillgäng-
liga i ledningssystemet. 

 Landstingsstyrelsen har inte informerat 
sig om det finns några beslutade tidpla-
ner för när regelverk och andra viktiga 
styrdokument ska finnas tillgängliga och 
uppdaterade i ledningssystemet. 

 
Rekommendationer 

Utifrån ovanstående iakttagelser rekommen-
derar revisorerna landstingsstyrelsen att 
vidta åtgärder för att säkerställa att lednings-
systemet färdigställs och används. Vidare 
rekommenderar revisorerna att landstings-
styrelsen säkerställer att det finns en tillräck-
lig förvaltningsorganisation för att under-
hålla och utveckla ledningssystemet. 
 
 
 
Rapport: ”Granskning av landstingsstyrelsens kon-

troll över ledningssystemet år 2016”. För ytterligare 
information kontakta Eva Röste Moe, tel. 090-785 
73 55. Den kompletta rapporten finns på landsting-
ets hemsida www.vll.se men kan även beställas från 
landstingets revisionskontor. 
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