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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län granskat 

regionens anpassningar till ny kommunallag och förvaltningslag. Granskningen besvarar 

följande revisionsfråga:  

• Har regionstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsför-

ändringarna i ny förvaltningslag och ny kommunallag? 

Utifrån granskningen är vår samlade bedömning att regionstyrelsen delvis har vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder för att möte lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och 

kommunallag. 

Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål, 

vilka framkommer i sin helhet av rapporten. Nedan återfinns en sammanfattning. 

Kontrollmål 1: Arbetar styrelsen systematiskt med att utbilda och informera 
tjänstepersoner och förtroendevalda om relevanta lagstiftningsförändringar? 

Utifrån erhållet utbildningsmaterial och den information som getts i intervjuer kan vi kon-
statera att utbildnings- och informationsinsatser har genomförts för både förtroendevalda 
och tjänstemän med anledning av lagstiftningsförändringringarna. Som exempel har 
samtliga förtroendevalda i regionfullmäktige erbjudits utbildning avseende den nya kom-
munallagen och förvaltningslagen. Förvaltningens tjänstemän har bjudits in till vissa av 
utbildningsinsatserna, och det uppges att det även genomförts specifika utbildningsinsat-
ser om ärendeprocessen för tjänstemän som arbetar med diarie/registratur.  

Bedömning: Uppfyllt. 

Kontrollmål 2: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska 
uppfylla förändringarna rörande den politiska organisationen som avser de förtroende-
valda, revisionen, delegationsreglerna och finansbemyndigandet? 

Samtliga reglementen, arbetsordningar och delegationsordningar har reviderats med an-
ledning av lagstiftningsförändringarna. Vi noterar dock att revideringarna antogs sent i 
förhållande till att nya kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och den nya för-
valtningslagen den 1 juli 2018. 

Vidare anser vi att det är en brist att de styrdokument som vid tidpunkten för granskning-
en fanns tillgängliga på hemsidan inte var giltiga. Vidare anser vi att det ska vara enkelt 
för medborgarna att ta del av styrdokument utifrån perspektiv om tillgänglighet och trans-
parens. I dagsläget är det svårt att hitta till platsen på hemsidan där styrdokumenten åter-
finns samtidigt som endast reglementen och arbetsordningar finns tillgängliga.  

Avseende delegation till presidium ska nämnas att det numera är en möjlighet enligt 6 kap 
37 § KL. Viktigt att framhålla är emellertid att presidium inte utgör ett organ i kommunal-
rättslig mening varför en delegation till presidium måste följas av en beskrivning om hur 
beslut ska fattas av presidiet. Mer konkret så är beslutsfattandet inte per automatik kollek-
tivt i presidium som det är i nämnder och utskott. Detta behöver således ses över av de 
nämnder som valt att delegera viss beslutanderätt till nämndens presidium. 

Bedömning: Delvis uppfyllt.  
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Kontrollmål 3: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att hantera förändringarna 
som avser de anställda? 

Regionstyrelsen har utsett en direktör och har antagit en instruktion som fastställer hur 
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter i en-
lighet med kommunallagen. 

I instruktionen framgår att direktören har yttranderätt i fullmäktige. Då detta är en fråga för 
fullmäktige enligt 5 kap 40 § KL bör det inte finnas med i instruktionen från kommunstyrel-
sen. Regiondirektörens yttranderätt är emellertid reglerad i regionfullmäktiges arbetsord-
ning varför inget formellt fel föreligger. Skrivningen kring regiondirektörens yttranderätt i 
fullmäktige bör dock lyftas ur instruktionen från regionstyrelsen då regionstyrelsen inte 
kan reglera detta. 

Bedömning: Uppfyllt.  

Kontrollmål 4: Har det vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska upp-
fylla förändringarna i kommunallagen avseende beslutshanteringen med avseende på 
verkställande av beslut samt tillkännagivande av beslut och föreskrifter? 

Vi anser att den information som finns att utläsa på den digitala anslagstavlan samt i an-
knytning till den är i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Vi kan även konstatera 
att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning kring anslagstavlan vilket vi finner ända-
målsenligt. 

Bedömning: Uppfyllt.  

Kontrollmål 5: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska 
uppfylla förändringarna avseende grunderna för god förvaltning? 

Regionstyrelsen har med anledning av lagstiftningsförändringarna i nya förvaltningslagen 
inte vidtagit några särskilda åtgärder på central nivå. Samtidigt anser vi att det redan bed-
rivs ett aktivt arbete för att säkerställa grunderna för god förvaltning, bland annat genom 
regionens tillgänglighetsarbete.  

Vi anser dock att regionstyrelsen bör vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att hälso- och 
sjukvårdens verksamheter har anpassat sig efter den nya lagstiftningen. Utgångspunkten 
i den nya förvaltningslagen är att hela lagen gäller för ärendehandläggning hos förvalt-
ningsmyndigheterna. I den tidigare förvaltningslagen fanns undantag för hälso- och sjuk-
vården vilket nu inte längre gäller. Undantagen för hälso- och sjukvården i den äldre lagen 
grundade sig på att det många gånger kan vara svårt att dra en skarp gräns mellan ären-
dehandläggning och faktiskt handlande. Nu gäller samma rättssäkerhet inom hälso- och 
sjukvården som inom övrig kommunal- och landstingskommunal förvaltning. Regionsty-
relsen bör därför följa vilka faktiska effekter detta får för verksamheterna. 

Bedömning: Delvis uppfyllt.  

Kontrollmål 6: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska 
uppfylla förändringarna avseende de allmänna kraven på handläggningen av ärenden, 
hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in, beredning av ärenden samt rät-
telse och ändring av beslut. 

I enlighet med den information som vi har tagit del av gör vi bedömningen att det inte har 
vidtagits några verifierbara åtgärder utifrån förändringarna i förvaltningslagen. Med verifi-
erbara menas att vi inte har kunnat se vidtagna åtgärder i rutinbeskrivningar och doku-
mentation. Vad vi kan konstatera är dock att förändringarna med avseende på ärende-
handläggning har funnits med i det utbildningsmaterial som vi tagit del av och som har 
presenterats för både förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunen. 
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I övrigt anser vi att regionstyrelsen bör vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att ärende-
handläggningen följer den nya förvaltningslagen. 

Bedömning: Delvis uppfyllt.  

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen: 

• Att tillse att etablerade system finns för att sprida information om lagstiftningsför-
ändringar samt att etablera systematik för att säkerställa att hela organisationen 
står redo inför ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att säkerställa 
ändamålsenlig styrning och ledning avseende utbildnings- och informationsinsat-
ser och att säkerställa att det finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att 
stötta verksamheterna i förändringsarbetet.  

• Att säkerställa att de styrdokument som finns tillgängliga på hemsidan är giltiga. 

• Att öka transparensen och tillgängligheten genom att lägga ut regionens styrdo-
kument på hemsidan.  

• Att regelbundet följa upp och omvärldsbevaka vilka effekter förvaltningslagens för-
ändringar får och även tillse att resurser finns inom respektive nämnd för att kunna 
vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta beror framförallt på att förvaltningslagens 
bestämmelser ännu inte är prövade av domstol i någon större utsträckning vilket 
gör att det i dagsläget är svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta 
lagens krav. 
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 Inledning 
Bakgrund 

I ett föränderligt samhälle utgör omvärldsbevakning och anpassning av förändrade förutsättningar 

en utgångspunkt för utförande av det regionala uppdraget. Omvärldsbevakning är därför ett vä-

sentligt moment i en regions planeringsarbete. Det handlar dels om att skaffa sig en bild av hur 

omvärldsfaktorer påverkar det uppdraget samt dels att tillse att regionens organisation står redo 

när förutsättningar för uppdraget förändras. Det kan handla om såväl ändrade förutsättningar ge-

nom lagstiftning, konjunktur eller andra samhälleliga omställningar. 

Under år 2018 trädde flera större lagstiftningsförändringar i kraft genom ny förvaltnings- och kom-

munallag, som har direkt påverkan på det dagliga arbetet i regional verksamhet. En avgörande 

aspekt av detta är hur verksamheten påverkas av lagändringarna och vad verksamheten gjort för 

att möta förändringarna. Detta är inte bara en fråga om legalitet utan även en fråga om samhällets 

förtroende för att det offentliga följer gällande lagstiftning. Det blir därför en viktig fråga för rättssä-

kerhet och social hållbarhet.   

Revisorerna i Region Jönköping har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att 

granska vilka åtgärder regionstyrelsen vidtagit med anledning av ny lagstiftning och förändringar i 

kommunallagen och förvaltningslagen. 

Revisionsfråga 

Granskningen besvarar följande revisionsfråga:  

• Har regionstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändring-

arna i ny förvaltningslag och ny kommunallag? 

Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör grunden för revisionens analyser, slutsatser 

och bedömningar: 

• Kommunallag (2017:725) 

• Förvaltningslag (2017:900) 

• Övriga relevanta styrdokument 

Kontrollmål 

Revisionsfrågan besvaras utifrån nedanstående kontrollmål som har sin utgångspunkt i revisions-

kriterierna: 

• Arbetar styrelsen systematiskt med att utbilda och informera tjänstepersoner och förtroen-

devalda om relevanta lagstiftningsförändringar? 

Kommunallagen 

• Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska upp-fylla förändring-

arna rörande den politiska organisationen som avser de för-troendevalda, revisionen, de-

legationsreglerna och finansbemyndigandet? 

• Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att hantera förändringarna som avser de an-

ställda? 
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• Har det vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska upp-fylla förändring-

arna i kommunallagen avseende beslutshanteringen med avseende på verkställande av 

beslut samt tillkännagivande av beslut och föreskrifter? 

Förvaltningslagen 

• Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska upp-fylla förändring-

arna avseende grunderna för god förvaltning? 

• Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska upp-fylla förändring-

arna avseende 

o de allmänna kraven på handläggningen av ärenden 

o hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges in 

o beredning av ärenden 

o rättelse och ändring av beslut 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att avse genomförda åtgärder med anledning av lagförändring i ny 

förvaltningslag och ny kommunallag. Granskningen avser regionstyrelsens verksamhetsområde. 

Metod 

Granskningen har utförts genom intervju med regionens kanslidirektör, en regionjurist och ordfö-

rande i parlamentariska nämnden samt dokumentstudier och stickprov av regionens digitala an-

slagstavlan. Stickproven är genomförda för att pröva anslagstavlan utifrån kommunallagens krav.   

Rapporten har kvalitetssäkrats enligt PwC:s rutin för kvalitetssäkring och lämnats för saklighets-

kontroll till de som har ingått i granskningen.  
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 Juridiska förutsättningar 
Grunderna för kommuner och regioners organisation och verksamhetsform samt för den 
kommunala/regionala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommu-
nallagen. Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetens-
enligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för 
kommuner, landsting och regioner. I juni 2017 beslutade riksdagen om att anta en ny 
kommunallag (2017:725). Lagen började gälla från och med den 1 januari 2018. Lagen 
tilldelades inga särskilda övergångsbestämmelser utan började gälla fullt ut redan från 
början.  

Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Den nya förvaltnings-
lagen (2017:900) trädde i kraft den 1 juli 2018, vilket innebar att den gamla förvaltningsla-
gen upphävdes. Av övergångsbestämmelserna framkommer dock att den upphävda la-
gen ska gälla i den utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmel-
ser som innehåller hänvisningar till den lagen. Lagstiftaren har således förberett sig på att 
det kan finnas gamla hänvisningar kvar och då beslutat att den äldre versionen av förvalt-
ningslagen fortfarande ska gälla. 

Nedan redovisas några av de större förändringar som de nya lagarna har fört med sig. I 
bilaga 2 återfinns en mer utförlig checklista över vilka förändringar med tillhörande åtgär-
der som kommunerna/regionerna har att förhålla sig till. 

Kommunallagen (2017:725) 

Den nya kommunallagen innehåller i stort sett samma regler som tidigare, men med en ny 
disposition. I vissa delar finns nyheter och förändringar som är väsentliga för kommuner 
och regioner att ha kännedom kring. De stora nyheterna finns främst inom de kapitel som 
rör förtroendevalda, fullmäktige, styrelsen, anställda, ekonomisk förvaltning och laglig-
hetsprövning. I övriga kapitel finns ingen eller endast små justeringar. 

Några av de förändringar som har tillkommit i och med den nya lagen presenteras i styck-
et nedan. 

Reglerna för anmälan av delegationsbeslut har i den nya kommunallagen gjorts mer flex-
ibla vilket innebär att det är upp till varje nämnd att besluta vilka rutiner för anmälan av 
delegationsbeslut som ska gälla. Nämnderna kan även delegera beslutanderätt till sina 
presidier. Lagen syftar även till att förtydliga rollfördelningen mellan tjänstepersoner och 
förtroendevalda vilket genererat ett krav på att en direktör ska utses och att styrelsen ska 
ge direktören en instruktion som ska bidra till ett bra samspel mellan direktör och de för-
troendevalda. 

Vidare ska sammanträden tillkännages, och protokoll anslås, på en webbaserad anslags-
tavla. Den kommunala/regionala anslagstavlan har således ersatts av en mer digital så-
dan. Den digitala anslagstavlan ska vara lättillgänglig och ha en tydlig placering på kom-
munens/regionens hemsida. Utöver detta så innefattar lagen även en begränsning i att 
verkställa beslut som inte har fått laga kraft. Det innebär att om kommunen/regionen inte 
kan backa på ett beslut, t.ex. för att de blivit bundna av ett avtal, påbörjat en rivning etc. 
så får inte beslutet verkställas innan det fått laga kraft. Överväganden vad gäller verkstäl-
lighet behöver således framgå redan av beslutsunderlaget. 

Enligt kommunallagen har styrelsen en normerande funktion. Styrelsen ska, enligt kom-
munallag 6 kap 11§, följa de frågor som kan inverka på kommunens/regionens utveckling 
och ekonomiska ställning, exempel på detta är omvärldsbevakning vid förändrad lagstift-
ning. 
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Förvaltningslagen (2017:900) 

Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet, och syftet med den 
nya lagen är att stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna genom enklare och 
modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete. Lagen ger en grundläggande 
struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Ge-
nom den nya lagen har innehållet förtydligats och gjorts mer lättillgänglig, bland annat 
genom ny rubriksättning. 

En av de stora nyheterna är att begreppet myndighetsutövning tas bort och att lagen istäl-
let som huvudregel ska gälla vid all ärendehandläggning, oavsett om ärendet avser myn-
dighetsutövning mot enskild eller inte. Liksom förvaltningslagens föregångare så är det 
stora delar av lagen som inte gäller för ärenden som överklagas med laglighetsprövning, 
dvs. ärenden som överklagas enligt kommunallagen. 

I den nya lagen redovisas grunder för god förvaltning, vilket är något som omfattar samt-
liga verksamheter och nämnder inom en kommun/region. Grunderna innefattar tre princi-
per vilka är legalitetsprincipen, att åtgärder kräver stöd i lag, objektivitetsprincipen, saklig-
het och opartiskhet, och proportionalitetsprincipen, endast om avsett resultat står i rimligt 
förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den enskilde. 

En ytterligare nyhet är bestämmelser om försenad handläggning. Bestämmelsen innebär 
att om en myndighet bedömer att ett ärende som inletts av en enskild part kommer att bli 
väsentligt försenat så ska myndigheten underrätta parten om detta. Bestämmelsen inne-
bär även att om ett ärende som inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans 
inom sex månader kan enskild part skriftligen begära att ärendet ska avgöras. Från den 
dag en sådan begäran inkommer måste myndigheten inom fyra veckor avgöra ärendet 
eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Vidare finns numera hårdare krav avseende ären-
dehandläggning generellt, rätt till tolk och översättning. 

Särskilda uppgifter för styrelsen 

Enligt 6 kap 11 § kommunallag åligger det styrelsen att följa de frågor som kan inverka på 
kommunens/regionens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att det finns ett 
lagstadgat krav på styrelsen att bedriva kontinuerlig omvärldsbevakning.  

I regionstyrelsens reglemente framgår bland annat följande ansvarsområden: 

• ett övergripande ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en 
god och ekonomisk hushållning och att de olika verksamheterna bedrivs i enlighet 
med dels mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels de lagar, förordningar 
och föreskrifter som gäller för respektive verksamhet. I detta ingår att fortlöpande 
vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar. 

• ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

• ansvar för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll. 

Vidare framgår av reglementet att regionstyrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som 
kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar 
som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter. 

Ovanstående innebär att styrelsen utöver kraven i kommunallag har givits ett betydande 
ansvar både gällande omvärldsbevakning för ny lagstiftning samt ett ansvar för att tillse 
att regionens verksamheter är redo när ny lagstiftning träder i kraft.  
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 Granskningsresultat 

Utbildnings- och informationsinsatser 

Kontrollmål 1: Arbetar styrelsen systematiskt med att utbilda och informera tjänstepersoner och 

förtroendevalda om relevanta lagstiftningsförändringar? 

Iakttagelser 

I intervju framkommer att det med anledning av lagstiftningsförändringarna har genomförts olika 
utbildningsinsatser. Bland annat genomfördes en utbildning för regionstyrelsen i juni 2017 med 
fokus på omvärldshändelser såsom nya kommunallagen och i september 2017 genomfördes en 
större utbildningsinsats för regionfullmäktige tillsammans med SKR.   

Regionen erbjuder även en utbildning för alla nya ledamöter i regionfullmäktige i början av varje ny 
mandatperiod. Utbildningen för mandatperioden 2019-2022 genomfördes den 9 juni 2019 och om-
fattade främst regionens organisation och arbetssätt, men även viss information om den nya kom-
munallagen. Därefter genomfördes en utbildning den 10 juni 2019 för hela regionfullmäktige om 
nya kommunallagen och förvaltningslagen. I intervju uppges att förste ersättare också bjuds in till 
utbildningarna. 

Även tjänstemän inom regionen har erbjudits utbildningsinsatser avseende lagstiftningsförändring-
arna. Det har bland annat genomförts utbildningsinsatser om ärendeprocessen för tjänstemän som 
arbetar med diarieföring och registrering framför allt inom regionledningskontoret men även ute i 
verksamheterna. Det nämns även att samtliga tjänstemän erbjöds att delta i utbildningsinsatsen 
den 10 januari 2019, varpå 20-25 personer deltog. Utöver detta sker fortlöpande utbildningsinsat-
ser för regionens jurister. Juristerna deltar även i SKR:s nätverk för jurister och regionens kanslidi-
rektör deltar i SKR:s nätverk för kanslidirektörer. 

Vid genomgång av ett urval av regionens utbildningsmaterial framgår att materialet avseende nya 
kommunallagen innehåller en sammanfattning av förändringarna i lagstiftningen, däribland villkoren 
för kommunalråd vid föräldraledighet och sjukdom, rutiner för anmälan av delegationsbeslut, den 
digitala anslagstavlan, direktörens instruktion och laglighetsprövning. Utbildningsmaterialet avse-
ende nya förvaltningslagen innefattar också en sammanfattning av förändringarna i lagstiftningen, 
däribland grunder för god förvaltning och försenad handläggning. Utbildningsmaterialet har i efter-
hand delgetts de som efterfrågat materialet. 

Bedömning kontrollmål 1 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

Utifrån erhållet utbildningsmaterial och den information som getts i intervjuer kan vi konstatera att 
utbildnings- och informationsinsatser har genomförts för både förtroendevalda och tjänstemän med 
anledning av lagstiftningsförändringarna. Som exempel har samtliga förtroendevalda i regionfull-
mäktige erbjudits utbildning avseende den nya kommunallagen och förvaltningslagen. Förvaltning-
ens tjänstemän har bjudits in till vissa av utbildningsinsatserna, och det uppges att det även ge-
nomförts specifika utbildningsinsatser om ärendeprocessen för tjänstemän som arbetar med dia-
rie/registratur.  
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Åtgärder avseende förändringarna rörande den politiska  

organisationen 

Kontrollmål 2: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla för-

ändringarna rörande den politiska organisationen som avser de förtroendevalda, revisionen, dele-

gationsreglerna och finansbemyndigandet? 

Iakttagelser 

Efter landstingsvalet i september 2018 påbörjades ett arbete med att se över samtliga reglementen 
och arbetsordningar inför den nya mandatperioden. Översynen genomfördes av parlamentariska 
nämnden som fortlöpande ska ha följt de förändringar som föreslagits i kommunallagen och för-
valtningslagen. Vid genomförandet av denna granskning har samtliga reglementen och arbetsord-
ningar reviderats med anledning av att de tidigare dokumenten hänvisade till den gamla kommu-
nallagen. I intervju framkommer dock att arbetsordningen för regionfullmäktige behöver revideras 
då en otydlighet kring regionråd som lyfts in i fullmäktige från partiets sida utan att ha blivit vald i 
landstingsvalet ofta leder till en ordningsfråga på regionfullmäktiges möten.  

Regionstyrelsens reglemente fastställdes av regionfullmäktige 2018-11-06 och regionstyrelsens 
delegationsordning fastställdes av styrelsen 2019-03-26. Av delegationsordningen framgår att den 
utökade möjligheten till delegation enligt nya kommunallagen inte nyttjas. Vidare framkommer att 
det inte skett några förändringar kopplat till återrapportering av delegationsbeslut. Enligt intervju 
har regionstyrelsen valt att fortsätta få återrapportering av samtliga delegationsbeslut. 

Parlamentariska nämnden samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) samt nämnden för 
folkhälsa och sjukvård (NFS) har valt att delegera viss beslutanderätt till nämndens presidium. I 
parlamentariska nämndens delegationsordning framgår att beslut om tolkning och tillämpningsan-
visningar vad gäller förtroendevaldas pensioner och arvoden har delegerats till nämndens presi-
dium. Dessa beslut återredovisas sedan till nämnden i sin helhet. I TIM:s delegationsordning fram-
går att beslut om deltagande i kurser, konferenser och utbildning för styrelsens ledamöter har de-
legerats till nämnden. Beslut fattade på delegation ska sedan återrapporteras på nästkommande 
möte. Även NFS har delegerat rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser och utbildning 
för styrelsens ledamöter inom och utanför riket. Samtliga beslut fattade på delegation ska återre-
dovisas vid nästkommande möte.  

Vidare framkommer att regionen valt att reviderat arvodesreglerna för förtroendevalda avseende 
föräldraledighet och sjukdom. I arvodesreglerna för förtroendevalda inom Region Jönköpings län, 
antagna av regionfullmäktige 2018-08-28 och reviderade 2019-10-01, framgår att för förtroende-
vald med årsarvode under 40 procent utgår årsarvodet vid sjukdom oförminskat i 30 kalenderda-
gar. För återstående sjukskrivningstid utgår enbart arvode för uppdrag som regionledamot. Vid 
längre sammanhängande sjukskrivningstid (tre månader) görs ett ställningstagande av parlamenta-
risk nämnd om arvodet som regionledamot ska föras över till utsedd ersättare. Partiet gör anmälan 
till parlamentariska nämnden för beslut om omfördelning av arvode. Avseende föräldraledighet 
framgår att förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40 procent eller mer har rätt till 
ersättning enligt kollektivavtal. Vid föräldraledighet överstigande tre månader gör partiet anmälan 
till parlamentariska nämnden för beslut om omfördelning av arvode. 

På regionens hemsida återfinns styrdokument såsom reglemente och arbetsordning under fliken 
“politiskt organisation” och inte under fliken “styrdokument”. Enligt uppgift har arbete pågått och 
pågår med att göra om regionens intranät och regionens hemsida, vilket föranlett att fel sidor visats 
men även att webbsidor inte blivit tillgängliga. 
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Bedömning kontrollmål 2 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Samtliga reglementen, arbetsordningar och delegationsordningar har reviderats med anledning av 
lagstiftningsförändringarna. Vi noterar dock att revideringarna antogs sent i förhållande till att nya 
kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och den nya förvaltningslagen den 1 juli 2018. 

Vidare anser vi att det är en brist att de styrdokument som vid tidpunkten för granskningen fanns 
tillgängliga på hemsidan inte var giltiga. Vidare anser vi att det ska vara enkelt för medborgarna att 
ta del av styrdokument utifrån perspektiv om tillgänglighet och transparens. I dagsläget är det svårt 
att hitta till platsen på hemsidan där styrdokumenten återfinns samtidigt som endast reglementen 
och arbetsordningar finns tillgängliga.  

Avseende delegation till presidium ska nämnas att det numera är en möjlighet enligt 6 kap 37 § KL. 
Viktigt att framhålla är emellertid att presidium inte utgör ett organ i kommunalrättslig mening varför 
en delegation till presidium måste följas av en beskrivning om hur beslut ska fattas av presidiet. 
Mer konkret så är beslutsfattandet inte per automatik kollektivt i presidium som det är i nämnder 
och utskott. Detta behöver således ses över av de nämnder som valt att delegera viss beslutande-
rätt till nämndens presidium. 

Åtgärder kopplat till förändringarna som avser de anställda 

Kontrollmål 3: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att hantera förändringarna som avser 

de anställda? 

Iakttagelser 

Regiondirektörens instruktion antogs av regionstyrelsen den 31 januari 2018. Av instruktionen 
framgår att regiondirektören är Region Jönköpings läns ledande tjänsteman och tillika förvaltnings-
chef och är därmed chef över direktörerna vid regionledningskontoret samt verksamhetsområdes-
direktörerna. Enligt instruktionen ansvarar regiondirektören för att leda, samordna och fördela 
övergripande uppdrag samt stödja direktörerna i deras specifika uppdrag. Regiondirektören ansva-
rar även för att operativt leda den egna verksamheten, säkerställa en effektiv ledningsorganisation 
och att verka för en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän. 

Vidare framgår att regiondirektören har sitt uppdrag från och har anställts av regionstyrelsen och 
biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder och ägarstyrning av bolag och annan 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Avseende direktörens arbetsuppgifter mot politiska organ framgår att regiondirektören är ansvarig 
för beredning av ärenden till regionstyrelsen och nämnderna. Regiondirektören deltar som föredra-
gande med yttranderätt i regionstyrelsen och ges även yttranderätt i regionfullmäktige, vilket även 
framgår av regionfullmäktiges arbetsordning. Vidare framgår att regiondirektören kan överlåta till 
någon eller några av direktörerna att vara föredragande i nämnderna. 

Bedömning kontrollmål 3 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

Regionstyrelsen har utsett en direktör och har antagit en instruktion som fastställer hur direktören 
ska leda förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter i enlighet med kommunal-
lagen. 

I instruktionen framgår att direktören har yttranderätt i fullmäktige. Då detta är en fråga för fullmäk-
tige enligt 5 kap 40 § KL bör det inte finnas med i instruktionen från kommunstyrelsen. Regiondi-
rektörens yttranderätt är emellertid reglerad i regionfullmäktiges arbetsordning varför inget formellt 
fel föreligger. Skrivningen kring regiondirektörens yttranderätt i fullmäktige bör dock lyftas ur in-
struktionen från regionstyrelsen då regionstyrelsen inte kan reglera detta.  
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Åtgärder kopplat till förändringarna avseende beslutshanteringen 

Kontrollmål 4: Har det vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla föränd-

ringarna i kommunallagen avseende beslutshanteringen med avseende på verkställande av beslut 

samt tillkännagivande av beslut och föreskrifter? 

Iakttagelser 

Av regionstyrelsens reglemente framkommer att regionstyrelsen är ansvarig för regionens digitala 
anslagstavla. Styrelsen ansvarar även för innehållet i regionens externa och interna webbplats 
samt regionens sidor på sociala medier, samt för samordningen för dessa sidor. 

Den digitala anslagstavlan är webbaserad och återfinns på regionens hemsida. Regionen har be-
slutat att inte ha kvar någon fysisk anslagstavla i regionens hus. På den digitala anslagstavlan pub-
liceras aktuella kungörelser och anslag med länkar till justerade protokoll. 

Anslagstavlan har en ansvarig medarbetare som sköter underhåll och genomför förändringar när 
så krävs. Själva anslagen görs framförallt av medarbetare med koppling till politiska organ. Enligt 
uppgift innehåller protokollen en passus om anslag som återkopplas till nämnd, styrelse och full-
mäktige genom att protokollet digitalt läggs ut till samtliga ledamöter i respektive organ. För varje 
enskilt anslag återfinns följande information: 

• datum då anslaget sätts upp och datum då anslaget tas ned 

• information om vem som gjort anslaget med tillhörande kontaktinformation 

• politiskt organ som kungörelsen/anslaget avser 

• datum för sammanträde 

• aktuella paragrafer 

Till varje anslag finns möjligheten att ladda ned eventuella tillhörande handlingar. Det framgår 
också att samtliga handlingar finns tillgängliga att begära ut från regionens arkiv i regionens hus.  

I relation till den digitala anslagstavlan återfinns en angränsande sida med information om hur be-
slut överklagas, skillnaden mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär samt kontaktuppgifter 
till förvaltningsrätten i Jönköping.  

Den digitala anslagstavlans webbplats har en egen huvudadministratör som ser till att sidan håller 
hög tillgänglighet samt underhåller densamma textmässigt med korrekt innehåll. Huvudadministra-
tören kan även ta fram underlag i efterhand kring när till exempelvis protokoll tidsmässigt anslagits 
och när det har tagits bort från anslagstavlan. Huvudadministratören svarar också på frågor avse-
ende tillgänglighet från medborgare och andra intressenter. Kontaktuppgifter till ansvarig tjänste-
man återfinns på regionens digitala anslagstavla. Vidare har samtliga nämndsekreterare tillgång till 
den digitala anslagstavlan och anslår kungörelser och framför allt protokoll för regionens politiska 
sammanträden med mera.  

Inom ramen för granskningen har vi även tagit del av en dokumenterad beskrivning av roll- och 
ansvarsfördelningen kopplat till den digitala anslagstavlan.  

Bedömning kontrollmål 4 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. 

Vi anser att den information som finns att utläsa på den digitala anslagstavlan samt i anknytning till 
den är i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Vi kan även konstatera att det finns en tyd-
lig roll- och ansvarsfördelning kring anslagstavlan vilket vi finner ändamålsenligt.  
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Åtgärder avseende grunderna för god förvaltning 

Kontrollmål 5: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla för-

ändringarna avseende grunderna för god förvaltning? 

Iakttagelser 

Under intervjun framkommer att regionstyrelsen, på central nivå, inte har vidtagit några särskilda 
åtgärder utifrån den nya förvaltningslagen och lagstiftningsförändringarna inte har genererat några 
förändringar i befintliga styrdokument. När det gäller grunderna för god förvaltning framkommer att 
detta mer är ett allmänt förhållningssätt inom regionen än något som har genererat några faktiska 
förändringar. Vidare uppges att åtgärder för att följa kommande och aktuell lagstiftning och förord-
ningar pågår kontinuerligt inom olika områden. Utgångspunkten för att säkra att regionens verk-
samheter följer och uppfyller lagstiftningen är att genomföra informationsinsatser, utbildningar och 
andra anpassningar. Som exempel anges anpassningar i system som används för ärendehante-
ring. 

Det betonas att regionen arbetar aktivt med frågor kopplat till grunderna för god förvaltning. Som 
exempel nämns att regionen upprättar nyttokalkyler inför större investeringsbeslut och att regionen 
har genomfört ett projekt för att säkerställa ett modernt och enkelt språkbruk vilket resulterade i den 
nya ärendehandboken. Inom ramen för projekt kring regionens språkbruk genomförde regionens 
ledningsstaber en utbildning i “klarspråk”. I ärendehandboken för politiska beslutsärenden i Region 
Jönköpings län framgår en checklista för att skriva klarspråk samt en punktlista över skrivreglerna. 
Av punktlistan framkommer bland annat att långa meningar och långa stycken ska undvikas och att 
förkortningar som inte är självklara för läsaren inte ska användas. Råd och vägledning om klar-
språk återfinns även på regionens intranätet. 

Vidare framhålls under intervjun att regionen arbetar aktivt med olika typer av tillgänglighetsfrågor, 
däribland tillgänglighet över telefon och tillgänglighet för synskadade. Som exempel nämns att 
regionen ska börja videofilma samtliga fullmäktigemöten och att dessa ska textas i efterhand.  

På regionens hemsida finns funktioner som gör att texten på webbplatsen kan förstoras, översättas 
och läsas upp. På hemsidan finns även en specifik sida som berör information om hur man kan gå 
tillväga för att få ta del av och beställa hem information i tillgängligt format.  

Bedömning kontrollmål 5 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

Regionstyrelsen har med anledning av lagstiftningsförändringarna i nya förvaltningslagen inte vid-
tagit några särskilda åtgärder på central nivå. Samtidigt anser vi att det redan bedrivs ett aktivt 
arbete för att säkerställa grunderna för god förvaltning, bland annat genom regionens tillgänglig-
hetsarbete.  

Vi anser dock att regionstyrelsen bör vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att hälso- och sjukvår-
dens verksamheter har anpassat sig efter den nya lagstiftningen. Utgångspunkten i den nya för-
valtningslagen är att hela lagen gäller för ärendehandläggning hos förvaltningsmyndigheterna. I 
den tidigare förvaltningslagen fanns undantag för hälso- och sjukvården vilket nu inte längre gäller. 
Undantagen för hälso- och sjukvården i den äldre lagen grundade sig på att det många gånger kan 
vara svårt att dra en skarp gräns mellan ärendehandläggning och faktiskt handlande. Nu gäller 
samma rättssäkerhet inom hälso- och sjukvården som inom övrig kommunal- och landstingskom-
munal förvaltning. Regionstyrelsen bör därför följa vilka faktiska effekter detta får för verksamhet-
erna. 

 

 



 

14 
 

Åtgärder avseende handläggning och beredning av ärenden samt rättelse 

och ändring av beslut 

Kontrollmål 6: Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att verksamheterna ska uppfylla för-

ändringarna avseende de allmänna kraven på handläggningen av ärenden, hur ärenden inleds och 

åtgärder när handlingar ges in, beredning av ärenden samt rättelse och ändring av beslut? 

Iakttagelser 

Som tidigare nämnts har regionen inte vidtagits några större åtgärder kopplat till förändringarna i 
förvaltningslagen, och har således inte vidtagit några åtgärder avseende ärendehante-
ring/ärendehandläggning.  

Det framgår att ärendehandläggning inom regionen i stort är digitaliserad och enligt uppgift finns en 
inbyggnad i systemet som delvis gör att regionen följer kommunallagen och förvaltningslagen. 
Denna inbyggnad kan vi emellertid inte kontrollera.  

Regionen har en ärendehandbok för politiska ärenden. Ärendehandboken har enligt uppgift inte 
fullt ut aktiverats, men har använts vid utbildningar för tjänstemän i regionens ärendehanteringssy-
stem. Av handboken framgår rutiner avseende registrering och diarieföring, handläggning av olika 
typer av beslutsärenden, tjänstemannaberedning och politisk beredning. Ärendehandboken inne-
håller även skriftliga rutiner för hur arbetet ska gå till efter att ett sammanträde har genomförts, det 
vill säga kring upprättandet av beslut och expediering. Handboken innehåller också mallar och 
checklistor. Ärendehandboken är inte daterad och det framgår inte vilken instans som har tagit 
fram den eller om den är politiskt antagen.  

Det utbildningsmaterial avseende nya förvaltningslagen som vi tagit del av innehåller information 
om ärendehandläggning samt rättelse och ändring av beslut.  

Bedömning kontrollmål 6 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. 

I enlighet med den information som vi har tagit del av gör vi bedömningen att det inte har vidtagits 
några verifierbara åtgärder utifrån förändringarna i förvaltningslagen. Med verifierbara menas att vi 
inte har kunnat se vidtagna åtgärder i rutinbeskrivningar och dokumentation. Vad vi kan konstatera 
är dock att förändringarna med avseende på ärendehandläggning har funnits med i det utbild-
ningsmaterial som vi tagit del av och som har presenterats för både förtroendevalda och tjänste-
personer inom kommunen. 

I övrigt anser vi att regionstyrelsen bör vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att ärendehandlägg-
ningen följer den nya förvaltningslagen. 
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län granskat region-

ens anpassningar till ny kommunallag och förvaltningslag. Granskningen besvarar följande revis-

ionsfråga:  

• Har regionstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändring-

arna i ny förvaltningslag och ny kommunallag? 

Utifrån granskningen är vår samlade bedömning att regionstyrelsen delvis har vidtagit ändamåls-

enliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändringarna i ny förvaltningslag och kommunallag. 

Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål, vilka fram-

kommer i sin helhet av rapporten. Nedan följer en sammanfattning och därefter följer revisionens 

rekommendationer till regionstyrelsen.  

Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: 

Arbetar styrelsen systematiskt med att utbilda 

och informera tjänstepersoner och förtroende-

valda om relevanta lagstiftningsförändringar? 

Uppfyllt 

 

 

Kontrollmål 2: 

Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för 

att verksamheterna ska uppfylla förändringar-

na rörande den politiska organisationen som 

avser de förtroendevalda, revisionen, delegat-

ionsreglerna och finansbemyndigandet? 

Delvis Uppfyllt 

 

 

Kontrollmål 3: 

Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för 

att hantera förändringarna som avser de an-

ställda? 

Uppfyllt 

 

 

Kontrollmål 4: 

Har det vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att 
verksamheterna ska uppfylla förändringarna i 
kommunallagen avseende beslutshanteringen 
med avseende på verkställande av beslut samt 
tillkännagivande av beslut och föreskrifter? 

Uppfyllt 

 

 

Kontrollmål 5: 

Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för 
att verksamheterna ska uppfylla förändringar-
na avseende grunderna för god förvaltning? 

Delvis uppfyllt 
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Kontrollmål 6: 

Har det vidtagits ändamålsenliga åtgärder för 
att verksamheterna ska uppfylla förändringar-
na avseende de allmänna kraven på hand-
läggningen av ärenden, hur ärenden inleds 
och åtgärder när handlingar ges in, beredning 
av ärenden samt rättelse och ändring av be-
slut? 

Delvis uppfyllt  

 

 

Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen: 

• Att tillse att etablerade system finns för att sprida information om lagstiftningsför-
ändringar samt att etablera systematik för att säkerställa att hela organisationen 
står redo inför ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att säkerställa 
ändamålsenlig styrning och ledning avseende utbildnings- och informationsinsat-
ser och att säkerställa att det finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att 
stötta verksamheterna i förändringsarbetet.  

• Att säkerställa att de styrdokument som finns tillgängliga på hemsidan är giltiga. 

• Att öka transparensen och tillgängligheten genom att lägga ut regionens styrdo-
kument på hemsidan.  

• Att regelbundet följa upp och omvärldsbevaka vilka effekter förvaltningslagens för-
ändringar får och även tillse att resurser finns inom respektive nämnd för att kunna 
vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta beror framförallt på att förvaltningslagens 
bestämmelser ännu inte är prövade av domstol i någon större utsträckning vilket 
gör att det i dagsläget är svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta 
lagens krav. 
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Rebecka Hansson, uppdragsledare  Charlie, Winde, projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av revisorerna i Region Jönköpings län enligt de villkor och under de förutsätt-

ningar som framgår av projektplanen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 


