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Kontrollen över beslut behöver bli bättre 

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och 
regionala utvecklingsnämnden kontrollerade inte att 
delegationsordningarna efterlevdes under året.  

Kunskapen om hur beslut ska tas var inte tillräckligt 
utvecklad inom förvaltningarna. Det förekom att de-
legater fattade beslut utan befogenhet och att be-
slut inte återanmäldes i tid. 

Revisorernas rekommendationer 
till regionstyrelsen 

• Utvärdera och lämna förslag till fullmäktige om 
hur reglementet kan förtydligas när det gäller 
styrelsens befogenheter att besluta om region-
övergripande frågor. 

• Se över delegationsordningen så att regiondirek-
törens befogenheter att besluta om organisat-
ionsförändringar överensstämmer med fullmäk-
tiges reglemente för styrelsen. 

• Säkerställ att regiondirektören endast vidarede-
legerar befogenheter i enlighet med delegat-
ionsordningen. 

• Säkerställ att endast regiondirektören vidarede-
legerar beslut inom styrelsens förvaltning. 

• Följ upp och kontrollera att beslut tas av behö-
riga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i 
tid. 

• Genomför en utredning om hur beslutsfattande 
bör göras i frågor om samverkan med Umeå uni-
versitet i universitetssjukvårdsstyrelsen. 

Revisorernas rekommendationer 
till hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Säkerställ att hälso- och sjukvårdsdirektören 
endast vidaredelegerar befogenheter i enlighet 
med delegationsordningen. 

• Följ upp och kontrollera att beslut tas av behö-
riga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i 
tid. 

• Genomför en utredning om hur beslutsfattande 
bör göras i frågor om samverkan med Umeå uni-
versitet i universitetssjukvårdsstyrelsen. 

 

Revisorernas rekommendationer 
till regionala utvecklingsnämnden 

• Besluta i vilken utsträckning vidaredelegations-
beslut ska återanmälas till nämnden. 

• Säkerställ att det blir tydlig vem som varit be-
slutsfattare när beslut återanmäls och att beslu-
ten går att koppla till de delegater som finns i 
delegationsordningen. 

• Följ upp och kontrollera att beslut tas av behö-
riga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i 
tid. 

För ytterligare information om granskningen kon-
takta Marcus Rönnegard, telefon 090-785 73 78. De 
kompletta rapporterna finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se/revision men kan också 
beställas från regionens revisionskontor.  

http://www.regionvasterbotten.se/revision

