
Landstingsstyrelsens uppsikt

Otillräcklig uppsikt
Landstingsstyrelsen har inte uppfyllt sin 
uppsiktsplikt. Istället för formell styrning 
med protokollförda sammanträden så förli-
tar sig styrelsen på informella kontakter och 
de personunioner som uppstår på grund av 
att ledamöter i landstingsstyrelsen också har 
uppdrag i övriga styrelser, nämnder och 
kommunala företag. 

Landstingsstyrelsen har enligt sitt protokoll 
inte haft någon träff under år 2013 med fö-
reträdare för övriga styrelser, nämnder eller 
kommunala företag. Under år 2013 har 
landstingsstyrelsens arbetsutskott vid två 
tillfällen genomfört träffar med företrädare 
för nämnderna för folkhälsa och primärvård. 
Vad dessa träffar handlat om är inte doku-
menterat i arbetsutskottets sammanträdes-
anteckningar. Vid båda tillfällena beslutade 
arbetsutskottet att notera informationen. I 
landstingsstyrelsens protokoll finns inga 
uppgifter om att styrelsen fått rapporter om 
arbetsutskottets träffar med de tre nämnd-
erna för folkhälsa och primärvård.

Kommunallagens krav
Av kommunallagen följer att informella kon-
takter och personunioner inte är tillräckliga 
för att landstingsstyrelsen ska uppfylla sin 
uppsikt. Inte heller är det lämpligt att lands-
tingsstyrelsen överlåter till sitt arbetsutskott 
att utföra uppsikten. Enligt kommunallagen 
är det landstingsstyrelsen och inte arbetsut-
skottet som har ansvaret för uppsikten.

Upprepad kritik
Revisorerna har i flera år uppmärksammat 
att landstingsstyrelsen inte har uppfyllt sin 
uppsiktsplikt. Uppsikten har varit avgränsad 
till att landstingsstyrelsen tagit del av proto-
koll, delårsrapporter, årsrapporter m.m. från 

övriga styrelser, nämnder och kommunala 
företag. 

I 2012 års granskning rekommenderade revi-
sorerna landstingsstyrelsen att skyndsamt 
besluta om regler och rutiner för sin uppsikt. 
Landstingsstyrelsen borde enligt revisorerna 
också verka för en revidering av förbunds-
ordningen för Regionförbundet i Väster-
bottens län. Detta eftersom förbundsord-
ningen saknade formuleringar som gav 
landstinget och övriga huvudmän rätt till in-
syn och kontroll av förbundet. Båda re-
kommendationerna kvarstår.

Revisorerna har begärt att landstingsstyrel-
sen ska yttra sig över 2013 års granskning av 
styrelsens uppsikt. Senast den 23 maj 2014
ska styrelsen lämna sitt yttrande till revisor-
erna. 

Rapport: ”Granskning av landstingsstyrelsens upp-
siktsplikt”. För ytterligare information kontakta Ri-
chard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta 
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor.
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