
Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt år 2012 – En samlad be-
dömning

Otillräcklig uppsikt

Revisorerna bedömer att landstingsstyrelsen
år 2012 inte har haft en tillräcklig uppsikt
över övriga styrelser, nämnder och kommu-
nala företag. Slutsatsen bygger på iakttagelser
från en serie av tre granskningar av uppsik-
ten.

Denna tredje granskning visar att landstings-
styrelsen under år 2012 begränsat sin uppsikt
över landstingets styrelser och nämnder och
kommunala företag till att ta del av protokoll,
delårsrapporter och årsrapporter samt eko-
nomisk månadsuppföljning. Ett undantag är
en träff i maj 2012 då styrelsen fick informa-
tion om förhandlingar mellan Norrtåg AB
och Trafikverket. Revisorerna bedömer att
dessa aktiviteter inte är tillräckliga.

Informella kontakter

Under år 2012 har landstingsstyrelsens ar-
betsutskott genomfört träffar med företräd-
are för några av landstingets nämnder. Ar-
betsutskottet har också haft en träff med
företrädare för Regionförbundet i Väster-
bottens län. Vad dessa träffar handlat om är
inte dokumenterat i arbetsutskottets sam-
manträdesanteckningar. Protokollgransk-
ningen visar att landstingsstyrelsen inte fått
några rapporter om arbetsutskottets träffar
med företrädare för nämnderna eller med
företrädare för förbundet.

Revisorernas slutsats är att landstingsstyrel-
sens i allt för hög grad förlitat sig på infor-
mella kontakter och de personunioner som
uppstår på grund av att ledamöter i lands-
tingsstyrelsens också har uppdrag övriga
styrelser, nämnder och kommunala företag.
Av kommunallagen följer emellertid att så-
dana informella kontakter och personunio-
ner inte är tillräckliga för att landstingsstyrel-
sen ska uppfylla sin uppsikt. Inte heller är

det lämpligt att landstingsstyrelsen överlåter
till sitt arbetsutskott att utföra uppsikten.
Enligt kommunallagen är det landstingsstyr-
elsen och inte arbetsutskottet som har an-
svaret för uppsikten.

Positiv iakttagelse

En positiv iakttagelse är att landstingsstyrel-
sen för år 2013 har aviserat att man har för
avsikt att besluta om rutiner för sin uppsikt.
Sådana rutiner har landstingsstyrelsen saknat.
På samma sätt som i tidigare granskningar
rekommenderar revisorerna landstingsstyrel-
sen att skyndsamt ta beslut om rutiner för sin
uppsikt.

Rapport: ”En samlad bedömning av hur landstingssty-
relsen år 2012 uppfyllt sin uppsiktsplikt”. För ytterligare
information kontakta Richard Norberg, tel 090-785 70
90. Den kompletta rapporten finns på landstingets
hemsida www.vll.se men kan även beställas från
landstingets revisionskontor.
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