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Plan för genomförande av regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019
Enligt kommunallagen (6 kap. 1 §) ska regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över
sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. Om regionstyrelsen vid denna övervakning finner brister ska styrelsen lämna
råd till övriga nämnder alternativt föra ärendet till fullmäktige. Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som
avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som landstinget är medlem i
(Lag 2018:569).

Organisation
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport Delår 1 Delår 2

Helår

Notering

x

x

x

x

Regionala utvecklingsnämnden

x

x

x

x

Folkhögskolestyrelsen

x

x

x

x

Patientnämnden

x

x

x

x

AU träffar nämndens
presidium 9 april för
budget samt 8 oktober
delårsbokslut
Au träffar nämndens
presidium 9 april för
budget samt 8 oktober
delårsbokslut
AU träffar nämndens
presidium 29
november ang. verksamhetsplanering
AU träffar nämndens
presidium 7 maj angående budget
Skriftlig verksamhetsuppföljning

Måltidsnämnd och
Kostnämnd
Fullmäktiges beredningar
Kommunalförbundet
Avancerad strålbehandling KAS
Norrlandstingens
regionförbund
Norrlands nätverk för
musikteater och dans
Samordningsförbundet
Skellefteå-Norsjö
Samordningsförbundet
södra Lappland)
Samordningsförbundet
Umeåregionen

x
x

x

x
x

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

AU träffar förbundens
presidier 7 maj angående aktuella frågor

Kommunalförbundet
Svenskt ambulansflyg
Uminova Innovation AB

AU träffar beredningarnas presidium
27 maj
Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

AU träffar förbundsdirektören 7 maj angående förbundets
verksamhet
Skriftlig verksamhetsuppföljning

PM
Kanslienhet
Maria Sterner

2 (3)

2019-01-10

VLL innovation AB

x

Science Park i Umeå
AB
Norrtåg AB

x

Norrbottniabana AB

x

Länstrafiken i
Västerbotten AB
Inera AB

x

AC Invest AB

x

ALMI Företagspartner
nord
AC-NET Internservice
AB
AC-Net Externservice
AB
Bussgods i
Västerbotten AB
Skogsmuseet i
Lycksele AB
Skellefteå Museum AB

x

Västerbottens Museum
AB
NorrlandsOperan AB

x

Västerbottensteatern
AB

x

x

x
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Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning

x

Skriftlig verksamhetsuppföljning
Skriftlig verksamhetsuppföljning

PM
Kanslienhet
Maria Sterner

2019-01-10

Rutiner vid arbetsutskottets träffar med presidier i nämnder, styrelser och
bolag
Regionstyrelsens uppsiktsplikt sker i form av skriftliga månadsuppföljningar, delårsoch årsredovisningar samt i form av träffar med vissa nämnder och organisationer.
För de organ som endast lämnar skriftlig verksamhetsuppföljning sker detta i form av
årsredovisning.
Syftet med uppsiktsplikten är att regionstyrelsen ska få information om respektive
organs ekonomiska resultat, måluppföljning i samband med delårs- och helårsbokslut samt aktuella frågor.
Regionstyrelsens arbetsutskott ska inför träffarna informera respektive
nämnd/organisation om vilken information arbetsutskottet önskar få ta del av vid
träffen. Respektive organ ska inför träffen inkomma med skriftligt underlag inför
träffen. Syftet är att arbetsutskottet ska ges möjlighet att sätta sig in i de uppgifter
som nämnden/organisationen avser att presentera vid träffen och på så sätt lättare
fånga upp eventuella brister.
Arbetsutskottet och styrelsen ska delges information om syftet med styrelsens uppsiktsplikt. Syftet är att tydliggöra regionstyrelsens roll i uppsikten över övriga
nämnder och organisationer.
Vid brister ska regionstyrelsen begära in skriftliga upplysningar från berörd nämnd
eller organisation.
Träffarna ska protokollföras och vid efterkommande regionstyrelse ska skriftlig återrapport ske samt återges i protokollet.
Styrelsen ska årligen göra en prövning av det helägda bolaget VLL Innovations verksamhet samt av det delägda bolaget Science park i Umeå ABs verksamhet. Prövningen sker i samband med att bolagens årsredovisning hanteras. En återrapport
ska delges regionfullmäktige.
Rutiner för 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 att
styrelser och nämnder inkommit med efterfrågat material vid påpekanden om brister
eller behov av åtgärder.
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