
Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Bakgrund om uppsiktsplikten
Av kommunallagens 6 kap. 1 § följer att 
landstingsstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av landstingets angelägenheter. 
För detta behöver landstingsstyrelsen ha 
uppsikt över övriga styrelser, nämnder och 
kommunala företag. Landstingsstyrelsen ska 
övervaka den ekonomiska förvaltningen, att 
nämnderna bedriver sina verksamheter i 
enlighet med de mål och riktlinjer som full-
mäktige bestämt, att lagar och förordningar 
följs och att medel används ändamålsenligt. 
Om landstingsstyrelsen vid denna övervak-
ning finner brister ska landstingsstyrelsen 
lämna råd till övriga nämnder. Alternativt 
ska landstingsstyrelsen föra ärendet till full-
mäktige för beslut.

Granskningens resultat
Landstingsstyrelsen har inte uppfyllt sin 
uppsiktsplikt för år 2014. Landstingsstyrel-
sen har i huvudsak begränsat sin uppsikt till 
att ta del av protokoll, delårsrapporter och 
årsrapporter från övriga styrelser och nämn-
der samt från Regionförbundet i Västerbott-
ens län. Därutöver har landstingsstyrelsen 
fått månadsrapporter med de ekonomiska 
resultaten för övriga styrelser och nämnder. 

Av protokollgranskningen framgår att lands-
tingsstyrelsen uppmärksammat att hälso-
och sjukvårdsnämnden under år 2014 har 
haft avvikelser i förhållande till fullmäktiges 
mål. I delårsrapporter till fullmäktige har 
landstingsstyrelsen signalerat att hälso- och 
sjukvårdsnämnden inte klarar mål för till-
gänglighet och målet för det ekonomiska 
resultatet. Landstingsstyrelsen har dock inte 
fört någon dialog med hälso- och sjukvårds-
nämnden om vilka åtgärder nämnden vidtar 
med anledning av avvikelserna. Under år 
2014 har landstingsstyrelsen förhållit sig 
passiv gentemot nämnden trots att nämnden 

redan i början av år 2014 redovisade avvikel-
ser.

Revisorerna har tidigare år uppmärksammat 
landstingsstyrelsen på att det inte är lämpligt 
att begränsa sin uppsikt till att endast ta del 
av protokoll, månadsrapporter och delårs-
rapporter. Styrelsen behöver aktivt söka di-
alog med styrelser, nämnder och kommunala 
företag för att informera sig om verksam-
heten, ge sig själv möjlighet att lämna råd 
och påpekanden och om nödvändigt se till 
att fullmäktige får möjlighet att ingripa. 

Som stöd i att uppfylla sin uppsikts har revi-
sorerna i flera år rekommenderat landstings-
styrelsen att skyndsamt besluta om rutiner 
för hur de ska inhämta underlag från övriga 
styrelser, nämnder och kommunala företag. 
Några sådana rutiner har landstingsstyrelsen 
inte beslutat om för år 2014. En positiv iakt-
tagelser är att landstingsstyrelsen vid sitt 
sammanträde den 17 december 2014 beslut-
ade om rutiner för sin uppsikt för år 2015. 
Revisorerna återkommer i 2015 års gransk-
ning om hur styrelsens rutiner fungerar.

Rapport: ”Granskning av landstingsstyrelsens upp-
sikt”. För ytterligare information kontakta Richard 
Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rappor-
ten finns på landstingets hemsida www.vll.se men 
kan även beställas från landstingets revisionskontor.
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