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Utvärdering av regionstyrelsens arbete inom ramen för uppsiktsplikten
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725).
Regionstyrelsen antog i februari 2021 en riktlinje för uppsiktsplikten som tydliggör vad
som ingår i regionstyrelsens uppsiktsplikt samt vilket arbetssätt som ska tillämpas.
Nedan följer en sammanställning över iakttagelser och slutsats.
Uppsikt över nämnder, styrelser och förbund
Uppsiktsplikten har under 2021 i huvudsak bedrivits i enlighet med beslutad plan och
riktlinje. Merparten av uppsikten har skett löpande genom att ta del av protokoll och
ekonomiska rapporter och internkontrollplaner. För regionens nämnder har uppsikten
även skett genom att regiondirektören kontinuerligt återrapporterat väsentliga
händelser till regionstyrelsen. Den återrapporteringen har medfört att styrelsen
kontinuerligt fått inblick aktuella händelser av större karaktär och utgjort ett
komplement till den återkommande ekonomiska redovisningen.
Regionstyrelsen har även utfört fördjupad uppsikt över hälso- och
sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, de tre samordningsförbunden
samt Science Park i Umeå AB och Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
Den fördjupade uppföljningen har utgått från ett nytt arbetssätt där styrelsen i förväg
beslutar vilka frågor som ska följas upp samt att förvaltningen ska lämna förslag till
ställningstagande. Tillvägagångssättet har varit ett led i att utveckla uppsikten och
förbättra och underlätta för regionstyrelsen.
Av dessa uppföljningar har regionstyrelsen beslutat om att uppdra till
regiondirektören att närmare följa hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala
utvecklingsnämnden och återrapportera till styrelsen.
Uppsikt över hel- och delägda bolag
Regionstyrelsen har haft ett dialogmöte med Science Park i Umeå AB. Uppföljningen
fokuserade på bolagets påverkan av pandemin samt utvecklingen i bolaget. Efter
genomförd uppföljning gjordes bedömningen att ingen ytterligare uppföljning
behövdes genomföras.
Regionala utvecklingsnämnden har under året haft dialog med de bolag som ligger
inom nämndens verksamhetsområde. Bolagsdialogerna har utgått ifrån
ägardirektiven och omfattar uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och
utmaningar, väsentliga risker och frågor av större karaktär. Nämnden har efter utförd
dialog överlämnat inkomna handlingar inkl nämndens protokollsutdrag till
regionstyrelsen.
Här har styrelsen inte uppmärksammat några brister eller beslutat om några
rekommendationer.
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet i december träffat
Länstrafiken samt Norrtåg och Bussgods, återrapport från denna dialog sker till
regionstyrelsen först i februari 2022.
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Regionstyrelsen har, i juni och september 2021, för år 2020 hanterat årligt beslut om
prövning av bolagens kommunala ändamål. Prövningen utmynnad i att, för tre av
bolagen, besluta om rekommendationer.
Slutsats
Under 2021 har regiondirektörens information till regionstyrelsen utvecklats vad gäller
återrapporteringen från nämnderna. Denna rapportering ses som värdefull och
möjliggör för regionstyrelsen att på ett effektivt sätt hållas informerarad om händelser
av större karaktär inom regionens nämnder. Återrapporten ses som ett komplement
till den löpande delgivningen av protokoll och andra dokument.
Bedömningen görs att den nya rutinen inneburit en mer kvalitativ uppföljning och att
det arbetssättet ska fortsätta att gälla.
Regionstyrelsen har beslutat om rekommendationer och/eller uppföljning av
regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden samt till fullmäktige
föreslagit rekommendationer till tre av bolagen.
I övrigt har inga brister uppmärksammats som resulterat i rekommendationer eller
vidare beslut.
Regionstyrelsen har framfört önskemål om en mer strukturerad uppsikt av bolagen,
synpunkter har främst handlat om att uppsikten sker för sent på året. Vidare har det
kommit önskemål om att materialet ska vara sammanställt och analyserat. Detta är
synpunkter som kommer implementeras i 2022 års plan för uppsikt.
Vidare görs bedömningen att regionstyrelsen ska fortsätta att ha dialogmöten med
regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden baserat på
nämndernas storlek, resultat och verksamhet.
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