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Plan för genomförande av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt 2016
Enligt kommunallagen (6 kap, 1 §) ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga styrelsers, nämnders och kommunala företags verksamhet. Vidare
ska landstingsstyrelsen övervaka den ekonomiska förvaltningen, att nämnderna bedriver sina verksamheter i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medel
används ändamålsenligt. Om landstingsstyrelsen vid denna övervakning finner brister ska landstingsstyrelsen
lämna råd till övriga nämnder alternativt föra ärendet till fullmäktige för beslut.
Nämnd
Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Månadsrapport
x

Delår
x

Delår
x

Helår
x

Nämnden för
funktionshinder och
habilitering
Nämnderna för
folkhälsa och
primärvård
Patientnämnden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Folkhögskolestyrelsen

x

x

x

x

Måltidsnämnden och
Kostnämnden
VLL Innovation AB

x

Region Västerbotten
Kollektivtrafik
Region Västerbotten
Kulturbolagen
Länstrafiken
Norrtåg
Skandionkliniken

x

x

x

Övrigt
Au träffar nämndens presidium ang
uppföljning av åtgärder 17/2 och
18/8, budget 10/5 samt
delårsbokslut 4/10
Au träffar med nämndens
presidium ang. budget 19/4
Au träffar nämndernas presidium
ang budget 20/4 samt delårsbokslut
4/10
Au träffar nämndens presidium ang
budget 19/4
Au träffar nämndens presidium
22/11 ang. verksamhetsplanering
2017
Skriftlig verksamhetsuppföljning
LTS träffar bolagsstyrelsen 22/11
kring uppstart av bolagets
verksamhet
Träff 24/8 kring budget och
trafikbeställning
Träff kring finansieringsfrågor 17/2

x

Skriftlig avrapportering

x

Skriftlig avrapportering

Norrlandstingens
x
Skriftlig verksamhetsuppföljning,
regionförbund
redovisas i au 26/5
Norrlands nätverk för
x
Skriftlig verksamhetsuppföljning
musikteater och dans
Svenskt ambulansflyg
Träff med förbundsdirektör 26/5
kring uppstart av förbundet mm.
Kommunalförbundet
x = Skriftlig uppföljning av ekonomiskt resultat och måluppföljning där så är möjligt.
Rutiner vid arbetsutskottets träffar med presidier i nämnder, styrelser och bolag
 Vid mötet sker en genomgång av ekonomiska resultat, måluppföljning i samband med delårs- och
helårsbokslut samt aktuella frågor.
 Vid brister ska styrelsen begära in skriftliga upplysningar från berörd nämnd eller organisation.
 Träffarna ska protokollföras och vid efterkommande landsstingsstyrelse ska återrapport ske muntligt
samt återges i protokoll.
Utvärdering av uppsiktsplikten
 I samband med att styrelsen årligen tar sin plan för uppsikt, görs en utvärdering av hur styrelsen har
utfört sin uppsiktsplikt föregående år. En kontroll görs även av att styrelser och nämnder inkommit med
efterfrågade material vid påpekanden om brister eller behov av åtgärder.

