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Sammanfattning
Inför regionbildningen år 2019 beslutade fullmäktige att nämnderna skulle ha egna
förvaltningar. Fullmäktige specificerade inte hur förvaltningarna skulle utformas, styras
och samverka. Revisorernas riskanalys inför 2021 visade att det fanns risk för
oklarheter gällande ansvar och befogenheter mellan styrelse, nämnder och
förvaltningar. I sin revisionsplan för 2021 beslutade revisorerna att genomföra en
fördjupad granskning över hur fullmäktiges beslut om nämnderna ska ha egna
förvaltningar genomförts. Granskningen skulle undersöka hur
förvaltningsorganisationerna ser ut formellt, men även hur de fungerat i praktiken.
Granskningen pekar på att styrelsen och nämnderna inte gjort tillräckligt för att reda ut
hur regionen ska styras och hur förvaltningarna ska samverka. Det finns bland annat
många oreglerade och informella processer och en otydlighet om vem som styr över
förvaltningarna.
Rekommendationerna till regionala utvecklingsnämnden är följande:
- Styrelsen och nämnderna bör följa upp och utvärdera förvaltningsorganisationerna
utifrån fullmäktiges beslut
- Styrelsen och respektive nämnd behöver utreda hur relationer mellan nämnderna
och förvaltningscheferna ska tydliggöras så att det framgår vem som styr över
respektive förvaltning
- Styrelsen och nämnderna bör besluta om formaliserade överenskommelser eller
motsvarande för de tjänster som styrelsens förvaltning utför så att nämnderna kan
styra, följa upp och kontrollera att stödet motsvarar behoven.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer yttrande över fördjupad granskning nr
8/2021 enligt upprättat förslag.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer yttrande över fördjupad granskning nr
8/2021 enligt upprättat förslag.
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