
Granskning av landstingsstyrelsens investeringsprocess

Saknas reglering
Granskningen visar att landstingsstyrelsen 
inte säkerställt att landstinget hanterar beslut 
om investeringar i medicinskteknisk utrust-
ning, IT och hjälpmedel i enlighet med 
kommunallagen. Orsaken till detta är att det 
i landstinget finns en sammanblandning av 
vilka frågor som ska hanteras på politisk nivå 
och vilka frågor som politikerna kan överlåta 
till tjänstemännen.

Investeringar är att betrakta som beslut i 
kommunallagens mening. Detta innebär att 
styrelse eller nämnd antingen själv ska beslu-
ta om investeringar eller med hjälp av dele-
gationsbeslut bestämma i vilken grad tjäns-
temän får besluta om investeringar.

I Västerbottens läns landsting har fullmäkti-
ge bestämt att landstingsstyrelsen har ansva-
ret för investeringar. Landstingsstyrelsen har 
dock inte beslutat om någon delegering till 
tjänstemännen för beslut om investeringar i 
medicinskteknisk utrustning, IT och hjälp-
medel. Enligt kommunallagen innebär det 
att landstingsstyrelsen själv ska besluta om 
alla investeringar i medicinskteknisk utrust-
ning, IT och hjälpmedel. I verkligheten har 
dock besluten om investeringar tagits på 
tjänstemannanivå.

Landstingsstyrelsen har heller inte beslutat 
om hur själva investeringsprocessen i lands-
tinget ska vara utformad. 

Istället för formellt beslutade regler och ru-
tiner utgår arbetet i landstinget om invester-
ingar från en praxis. Denna praxis har sitt 
ursprung i ett gammalt regelverk som inte 
längre finns.

Otydliga ansvarsförhållanden
Granskningen visar att ansvaret för invester-
ingar är otydligt mellan landstingsstyrelsen 
och övriga styrelser och nämnder. Lands-
tingsstyrelsen beslutar om investeringar för 

samtliga verksamheter. Övriga nämnder är 
inte delaktiga i beslutsprocessen för invester-
ingar inom sina verksamhetsområden. Det 
medför att det är oklart hur övriga nämnder 
kan ta ansvar för sina verksamhetsområden i 
enlighet med kommunallagen 6 kap. 7§.

Rekommendationer
Revisorerna rekommenderar landstingssty-
relsen att göra en utvärdering av invester-
ingsprocessen. I denna översyn vill vi främst 
rekommendera landstingsstyrelsen: 

- Att se över delegationsordning till 
landstingsdirektören så att det tydligt 
framgår vilka beslut om investeringar 
som ska fattas av landstingsstyrelsen 
respektive landstingsdirektören.

- Att säkerställa att det finns en upp-
dragsbeskrivning till investeringsrå-
det.

- Att säkerställa att det finns kriterier 
för hur investeringsrådet ska priori-
tera inför beslut om investeringar.

- Att säkerställa att uppföljningar blir 
gjorda av genomförda investeringar.

- Att säkerställa att kontroller blir 
genomförda i syfte att kontrollera att 
investeringsrådet fattar beslut om in-
vesteringar i enlighet med fastställda 
kriterier.

- Att lämna förslag till fullmäktige om 
ett reglemente som tydliggör hur öv-
riga styrelser och nämnder i fråga om 
investeringar kan ta ansvar för sina 
verksamheter enligt 6 kap. 7§ kom-
munallagen.

Rapport: ”Granskning av landstingsstyrelsens inve-
steringsprocess”. För ytterligare information kontak-
ta Jonas Hansson, tel. 090-785 73 70 . Den kom-
pletta rapporten finns på landstingets hemsida 
www.vll.se men kan även beställas från landstingets 
revisionskontor.
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