Plan för genomförande av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt 2018
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.
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x = Skriftlig uppföljning av ekonomiskt resultat och måluppföljning där så är möjligt.

Kommentar
Au träffar nämndens
presidium 10/4; ang budget
2019 samt 3/10 ang
delårsbokslut
Au träffar nämndens
presidium 10/4 ang budget
Au träffar nämndernas
presidium 9/5 ang budget
samt 3/10 ang delårsbokslut
Au träffar nämndens
presidium 9/5 ang budget
Au träffar nämndens
presidium 20/11 ang
verksamhetsplanering
Skriftlig
verksamhetsuppföljning
LTS träffar bolagsstyrelsen
den 3/4 ang bolagets
verksamhet
Au träffar representanter för
bolaget 20/3 ang bolagets
verksamhet
Au träffar representanter för
bolaget den 21/8 ang
finansieringsfrågor
Au träffar myndighetschef
den 21/8 ang
finansieringsfrågor
Skriftlig
verksamhetsuppföljning
Skriftlig
verksamhetsuppföljning
Au träffar förbundsdirektören
9/5 ang förbundets
verksamhet
Skriftlig
verksamhetsuppföljning
Au träffar förbundens
presidium 9/5 ang aktuella
frågor

Rutiner vid arbetsutskottets träffar med presidier i nämnder, styrelser och bolag
Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt sker i form av skriftliga månadsuppföljningar, delårs- och
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 LTS ska få information om respektive organs ekonomiska resultat,
måluppföljning i samband med delårs- och helårsbokslut samt aktuella frågor.
LTS au ska inför träffarna informera respektive nämnd/organisation om vilken information AU önskar
få ta del av vid träffen. Respektive organ ska inför träffen inkomma med skriftligt underlag inför träffen
med LTS au. Syftet är att LTS au 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.
Au och LTS ska delges information om syftet med styrelsens uppsiktsplikt. Syftet är att tydliggöra LTS
roll i uppsikten över övriga nämnder och organisationer.
Vid brister ska LTS begära in skriftliga upplysningar från berörda nämnd eller organisation.
Träffarna ska protokollföras och vid efterkommande landstingsstyrelse 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 landstingsfullmäktige.
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 förgående år. En kontroll görs även att styrelser och nämnder inkommit med
efterfrågat material vid påpekanden om brister eller behov av åtgärder.

