
 
 
 
 
 
 

Uppföljande granskning av landstingets ärendeberedning 

 
 
Denna uppföljande granskning visar att bris-
ter i ärendeberedningen som uppmärksam-
mats i tidigare granskningar i huvudsak kvar-
står. Bristerna handlar framför allt om att 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden inte har säkerställt att det 
funnits tillräckliga underlag inför beslut. 
Sammantaget bedömer vi att landstingssty-
relsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
inte haft en tillräcklig kontroll över ärende-
beredningen. 

En positiv iakttagelse är att landstingsstyrel-
sen och hälso- och sjukvårdsnämnden på en 
övergripande nivå beslutat om hur ärenden 
ska beredas. Ärendeberedning är dock en 
komplex process som innefattar många de-
lar. I de övergripande dokumenten är det 
otydligt vilket ansvar olika funktioner har i 
beredningen. Det saknas mer detaljerade 
rutiner som beskriver hur olika delar i be-
redningen ska utföras och vilka funktioner 
som ansvar för att de olika delarna genom-
förs. Vår uppföljande granskning visar på låg 
grad av förbättring i förhållande till tidigare 
granskning.  

Ett stickprov visar att det i hög grad saknas 
tjänsteskrivelser som underlag inför styrel-
sens och nämndens beslutsfattande. Berörda 
tjänstemän i förvaltningen har inte fått ut-
bildning i ärendeberedning. 

Ärenderedningen syftar till att säkerställa att 
beslut tas med stöd av sakliga och tillförlit-
liga underlag. Det är också viktigt ur ett de-
mokratiskt perspektiv att ärendeberedningen 
är dokumenterad för att möjliggöra insyn i 
beslutsfattandet.  
 

Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi 
följande rekommendationer till landstings-
styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden: 
 

• Säkerställ att det finns detaljerade ru-
tiner för de olika delarna av ärende-
beredningen. Rutinerna bör klargöra 
hur olika delar i beredningen ska ut-
föras och vilka funktioner som har 
ansvar för att de olika delarna ge-
nomförs. I syfte att säkerställa att en 
tillräcklig kvalitetssäkring blir ge-
nomförd bör det finnas rutiner för 
hur olika typer av ärenden ska bere-
das och kvalitetssäkras. 

• Säkerställ med hjälp av kontroller att 
regler och rutiner för ärendebered-
ningen följs. 

• Säkerställ att det för beslut finns dia-
rieförda tjänsteskrivelser. Säkerställ 
att tjänsteskrivelserna upprättas i en-
lighet med ställda krav. 

• Säkerställ att processen för ärende-
beredning med jämna mellanrum blir 
utvärderad. Minst en gång per man-
datperiod bör processen med ären-
deberedning utvärderas och regler 
och rutiner för beredningen ses över. 

• Säkerställ att berörd personal får ut-
bildningar i hur ärenden ska beredas. 

 

 
Rapport: ”Uppföljande granskning av landstingets 
ärendeberedning”. För ytterligare information kon-
takta Clara Wiklund, tel 090-785 70 87. Den kom-
pletta rapporten finns på landstingets hemsida 
www.vll.se men kan även beställas från landstingets 
revisionskontor. 
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