Uppföljningsplan 2021
- för styrelser och nämnder

Uppföljningplanen för styrelser och nämnder syftar till att tydliggöra
när nämnderna ska lämna underlag till regionens uppföljning.
Årsplanen bygger på den sammanträdesplan som beslutats i
regionsstyrelsen 2020-09-31.

Uppföljning 2021
Uppföljningsrapporter för Region Västerbotten
Under året lämnar regionstyrelsen tre uppföljningsrapporter till regionfullmäktige, en
årsredovisning och två delårsrapporter per 30 april och per 31 augusti.
Regionstyrelsen lämnar till regionfullmäktige en samlad rapport som redovisar hur regionens
samtliga verksamheter uppfyller fullmäktiges mål och redogör för verksamhetens utfall,
finansiering och ekonomisk ställningen vid räkenskapsårets
eller periodens slut. För att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för regionen
är styrelser och nämnders års- och delårsrapporter nödvändiga underlag.

Regionstyrlsens beslut om delårsrapporter och årsredovisning direktjusteras, vilket
innebär att eventuella yrkanden, särskilda yttranden m.m ska finnas tillgängliga vid
styrelsens sammanträde.
Rapport

Beslut i
regionstyrelsen

Beslut i
regionfullmäktige

Delårsrapport per april

7 juni

23 juni

Delårsrapport per augusti

26 oktober

17 november

Årsredovisning

prel. april 2022

prel. april 2022

Uppföljning av styrelser och nämnders verksamhetsplaner
Nämnder och styrelser ska upprätta och överlämna två delårsrapporter och en årsrapport till
regionstyrelsen. I rapporten ska nämnder och styrelser redogöra för:

 Samlad bedömning av verksamhetens resultat inklusive
-

Viktiga händelser och verksamhetens centrala utveckling inklusive
medrabetarperspektivet

-

Samlad bedöming av måluppfyllelse, intern kontroll och ekonomiskt resultat

 Redovisning och analys av måluppfyllelse inklusive
-

Uppföljning av de regionmål som har riktats till nämnden och de delmål och
indikatorer som nämnden har beslutat för att följa hur de uppfylls inom sitt
ansvarsområde

-

Kommentarer kring avvikelser och vidtagna åtgärder för att nå måluppfyllelse.

-

I delårsrapporterna lämnas prognos för måluppfyllelse vid årets slut

 Redovisning och analys av ekonomiskt resultat inklusive
-

Kommentarer kring avvikelser och vidtagna åtgärder för att klara verksamheten
inom kostnadsram.

 Uppföljning av intern kontroll

Tidplan för styrelser och nämnders uppföljningsrapporter
Rapport

Omfattar perioden

Regionsstyrelsen
tillhanda

Delårsrapport per april

Januari – april

28 maj

Delårsrapport per augusti

Januari – augusti

1 oktober

Årsredovisning

Januari – december

Prel. 18 februari 2022

2

