
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 12 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
Diarienummer: RJL 2017/9974

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse samt
 Komplettera med att uppsiktsplikten finns med i årshjulet 

och att budgetprocessen och bokslutet med avstämningar 
med nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra 
uppsiktsplikten. 

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens 
uppsiktsplikt. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på 
frågorna. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04
 Granskningsrapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl hänvisar till Carina Ödebrinks yrkande i 
arbetsutskottet - att det i yttrandet tydligt framgår att 
uppsiktsplikten finns med i årshjulet och att budgetprocessen och 
bokslutet med avstämningar med nämndernas presidier är en 
viktig del i att fullgöra uppsiktsplikten. 
 
Ordföranden bifaller ovanstående yrkande som ett tillägg i 
yttrandet till regionrevisionen.

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Malin Olsson  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 6 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
Diarienummer: RJL 2017/9974

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse samt
 Komplettera med att uppsiktsplikten finns med i årshjulet 

och att budgetprocessen och bokslutet med avstämningar 
med nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra 
uppsiktsplikten. 

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens 
uppsiktsplikt. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på 
frågorna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04
 Granskningsrapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår att det i yttrandet tydligt framgår att 
uppsiktsplikten finns med i årshjulet och att budgetprocessen och 
bokslutet med avstämningar med nämndernas presidier är en 
viktig del i att fullgöra uppsiktsplikten. 
 
Ordföranden föreslår att en komplettering med att uppsiktsplikten 
finns med i årshjulet och att budgetprocessen och bokslutet med 
avstämningar med nämndernas presidier är en viktig del i att 
fullgöra uppsiktsplikten.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-01-04 2017/9974

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Granskning av regionstyrelsens 
uppsiktsplikt

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. I 
föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
Uppsikten är ett medel för att regionstyrelsen på ett effektivt sätt ska kunna leda 
och samordna hela verksamheten. Ett övergripande syfte är att övervaka att 
nämndernas och bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används 
effektivt.  

Revisorernas bedömning
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte utövar en 
tillräcklig och ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämnder och bolag.
Vidare skriver revisionen att en betydande del av uppsikten sker inom processen 
för planering, genomförande och uppföljning, vilket är viktiga delar i uppsikten.
Revisorernas bedömning är att uppsikten även bör genomföras på ett mer 
proaktivt sätt.
 

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

 definiera uppsiktens innebörd och innehåll både gällande nämnder och bolag. 
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 fastställa en strategi för utövandet av uppsiktsplikten samt att den bör omfatta 
följande delar: 

- Vad uppsikten ska inriktas mot och hur den ska genomföras.
- Vilken information som behövs från verksamheterna för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sin uppsiktsplikt. 
- Hur informationen ska samlas in och när den ska redovisas för 

regionstyrelsen.
- Hur återrapportering ska ske till regionfullmäktige.

 säkerställa att i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som bolagen 
bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta krav på förstärkt 
uppsiktsplikt av bolagen framgår både av kommunallagen samt 
regionstyrelsens reglemente.

 säkerställa att bolagsordningarna för de delägda bolagen uppfyller kraven 
enligt kommunallagen (3 kap. 17-18 §§).

 säkerställa att ägardirektiven är fastställda på bolagsstämman och att de 
efterlevs fullt ut. Det är viktigt att regionen, som delägare, erhåller den 
information som fastställts i ägardirektivet för att kunna genomföra sin 
uppsiktsplikt. 

 säkerställa att regionens delägda bolag översänder årsredovisning och 
delårsrapport till regionstyrelsen enligt fastställda ägardirektiv. Idag skickas 
dessa enbart till ekonomiavdelningen och i regionens årsredovisning 
presenteras bolagens verksamhet enbart genom ett antal nyckeltal (bl.a. 
resultat, ägarandel, soliditet m.fl.).

 säkerställa att Region Jönköpings län får ta del av dylik bolagsstyrningsrapport 
som TvNo Textilservice AB tar fram till Region Östergötland. Dessutom bör 
Region Jönköpings län överväga om bolagsstyrningsrapporter bör tas fram för 
samtliga delägda bolag som en del i uppsiksplikten.

 rapportering av utförda kontrollmoment i enlighet med fastställd 
internkontrollplan bör ske löpande till regionstyrelsen.

 säkerställa att regionstyrelsen årligen informerar fullmäktige om 
organisationens samlade arbete med intern kontroll i enlighet med gällande 
reglemente för intern styrning och kontroll.

Regionstyrelsens kommentarer
Uppsiktsplikt nämnder
Regionstyrelsen arbetar med sin uppsikt över nämnder på följande sätt
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- genomgång och godkännande av nämndens förslag till budget och 
verksamhetsplan inför beslut i regionfullmäktige. 
- följer verksamheten övergripande i månadsrapport.
- följer verksamheten i delårsrapport, där nämnderna även har i uppgift att särskilt 
kommentera avvikelser från mål samt vid behov ange åtgärder för att nå mål.

Region Jönköpings läns arbete med nära kontakt och samarbete mellan styrelse 
och nämnder i planering och uppföljning ger goda förutsättningar för uppsikt över 
att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används 
effektivt. 

Uppsikten innebär att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det 
är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ 
ingriper. Regionstyrelsen kommer i fortsatt arbete att beakta behov av definitioner 
och förtydliganden av uppsiktsplikten och hur den utförs samt hur uppsikten ska 
återrapporteras till regionfullmäktige.

Uppsiktsplikt bolag
Regionstyrelsen har under 2017 fastlagt rutiner för ägarstyrning och uppsiktsplikt  
utifrån kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning för de verksamheter 
som bedrivs av andra juridiska personer än Region Jönköpings län. Se bilaga 
Ägarstyrning och uppsiktplikt RJL2017/2367. Dessa rutiner bereddes enligt 
årsplan av regionstyrelsens arbetsutskott under våren 2017 och fördes till 
regionstyrelsen för information i augusti 2017 och för beslut i september. Med 
dessa fastställda rutiner bedömer regionstyrelsen att revisionens 
rekommendationer är tillgodosedda. För styrelsens årliga beslut om verksamheten 
i bolag enligt kommunallagen kap 3 § 16a varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet, kommer även underlag för detta, t ex 
bolagsstyrningsrapport TvNo, att inhämtas inom ramen för dessa rutiner.  

Intern kontroll
Intern kontroll utövas fortlöpande genom att budget och verksamhetsplan följs 
upp vid månads- och delårsrapporter samt vid årsredovisning. Delårsrapport och 
årsredovisning lämnas även till regionfullmäktige. Intern kontroll i enlighet med 
kontrollplan återrapporteras till regionstyrelsen efter första halvåret och efter årets 
slut, denna rapport kommer efter behandling i styrelsen att anmälas till 
regionfullmäktige. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Jane Ydman
Regiondirektör Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 195 Fördelning av granskningsrapporter 
Granskningsrapporter fördelas enligt följande: 

 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja möjligheterna 
inom området Rätt Använd Kompetens – RAK – Dnr: RJL 
2017/2584 - till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter från 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken – 
Dnr: RJL 2017/2583 - till regionstyrelsen med inhämtande av 
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – Dnr: RJL 2017/2578 
- till regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 185 Fördelning av granskningsrapporter 
Beslut 
Regionstyrelsen föreslås remittera inkomna granskningsrapporter 
för besvarande enligt följande: 

1. Granskning av Regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt Använd Kompetens – 
RAK – till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter 
från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

2. Granskning av åtgärder för eknomi i balans för 
kollektivtrafiken – till regionstyrelsen med inhämtande av 
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och 
miljö

3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till 
regionstyrelsen 

Reservation
Sibylla Jämting reserverar sig avseende beslut kring remittering 
av granskning 1 och 2 till förmån för eget förslag att dessa ska gå 
till respektive nämnd. 

Förslag vid sammanträdet 
Överläggning bör genomföras med regionrevisionen kring aktuell 
process för hantering/remittering av granskningar.

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk     
1:e vice ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 104-123
Tid: 2017-09-26 kl. 09:00-16:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

§ 118 Fördelning av inkomna granskningar

Ordföranden redovisar inkomna granskningar från regionrevisionen 
och fördelar dessa enligt följande: 

 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt använd kompetens – RAK. 
Diarienummer: RJL 2017/2584 – till Nämnden Folkhälsa 
och sjukvård och regionstyrelsen 

 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Diarienummer: RJL 2017/2578 – till regionstyrelsen 

 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken 
Diarienummer: RJL 2017/2583 – till Nämnden för Trafik, 
infrastruktur och miljö.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ragnwald Ahlnér (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand




























































