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Yttrande över granskningsrapport Tillämpning av delegationsordningar år 2019
Revisionen har granskat regionstyrelsens tillämpning av delegationsordningar för år
2019 och konstaterar att regionstyrelsen behöver stärka sin kontroll över hur beslut
tas.
Regionstyrelsen yttra sig enligt nedan över revisorernas rekommendationer:
1. Utvärdera och lämna förslag till fullmäktige om hur reglementet kan förtydligas när
det gäller styrelsens befogenheter att besluta om regionövergripande frågor.
Svar: I regionstyrelsens reglemente har fullmäktige uppdragit till styrelsen att
ansvara för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen har det strategiska ansvaret för att en effektiv
och ändamålsenlig organisation upprätthålls. Vidare har fullmäktige uppdragit till
styrelsen att i fullmäktiges ställe fatta övergripande beslut som berör flera nämnder
och/eller bolag. Slutligen ska styrelsen enligt reglementet säkerställa en
sammanhållen förvaltning inom regionkommunen. Dessa uppdrag är tillräckligt
tydliga för att klargöra regionstyrelsens befogenheter i regionövergripande frågor.
2. Se över delegationsordningen så att regiondirektörens befogenheter att besluta
om organisationsförändringar överensstämmer med fullmäktiges reglemente för
styrelsen.
Svar: Som redovisats ovan har fullmäktige givit styrelsen det strategiska ansvaret för
en effektiv och ändamålsenlig organisation samt att säkerställa en sammanhållen
förvaltning inom regionen. Styrelsen har med bland annat dessa uppdrag och ansvar
som grund formulerat en instruktion för regiondirektören där regiondirektören utses
som ytterst ansvarig för regionens samlade förvaltning. Vidare uppdrar styrelsen till
regiondirektören att utifrån vision, budget och verksamhetsplan samt andra styrande
dokument arbeta för att utveckla verksamheten. Vid behov ska
organisationsförändringar initieras. Vid större förändringar lämnas förslag till berört
politiskt organ i enlighet med kommunalrättslig reglering. Dessa uppdrag är tillräckligt
tydliga för att klargöra regiondirektörens befogenheter att besluta om
organisationsförändringar.
3. Säkerställ att regiondirektören endast vidaredelegerar befogenheter i enlighet med
delegationsordningen.
Svar: Revisorerna har noterat att det förekommer enstaka avvikelser mellan
regionstyrelsens delegationsordning och regiondirektörens
vidaredelegationsordning. Dessa avvikelser kommer att åtgärdas under hösten
2020.
4. Säkerställ att endast regiondirektören vidaredelegerar beslut inom styrelsens
förvaltning.
Svar: Se svar på rekommendation 3.
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5. Följ upp och kontrollera att beslut tas av behöriga beslutsfattare samt att beslut
återanmäls i tid.
Svar: Styrelsens internkontrollplan för år 2021 ska kompletteras med en sådan
aktivitet.
6. Genomför en utredning om hur beslutfattande bör göras i frågor om samverkan
med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen.
Svar: En utredning är påbörjad men har försenats på grund av coronapandemin.
Beräknas färdigställas under hösten 2020.
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