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Delegering av nämndernas beslutanderätt 
Vid överläggningar med Regionens revisorer den 15 oktober 2020 behandlades revi-
sionsrapporten Delegering av nämndernas beslutanderätt. 

Bakgrund 

Syftet med granskningen är att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för 
hållbar utveckling och Regionstyrelsen (nämnderna) har en tillräcklig intern kontroll av-
seende delegationsbeslut. Granskningen är avgränsad till den beslutanderätt som nämn-
derna delegerat till tjänstepersoner. 

Bedömningar 

Vi bedömer att det i huvudsak finns ändamålsenliga rutiner för vidaredelegering av be-
slutanderätten. Rutinerna är dock inte dokumenterade. Vissa brister har noterats i hante-
ringen, bland annat har beslutade vidaredelegeringar inte anmälts till nämnderna. Vi  
rekommenderar att rutinerna förtydligas och fastställs i en regiongemensam riktlinje. 
Av delegationsordningarna framgår hur delegationsbesluten ska anmälas. Rutinbeskriv-
ningen är enligt vår bedömning tillräcklig för att på en övergripande nivå beskriva pro-
cessen för anmälan av delegationsbeslut. Det saknas dock fungerande rutiner i berörda 
verksamheter. Undantaget är upphandlingsverksamheten som har vidtagit åtgärder i en-
lighet med revisorernas tidigare rekommendationer. Inga delegationsbeslut har dock an-
mälts fullt ut till nämnderna. Vi har också noterat att inga delegationsbeslut har proto-
kollförts särskilt och anslagits på regionens digitala anslagstavla. 

Vår sammanvägda bedömning är att nämnderna har en i huvudsak tillräcklig intern kon-
troll avseende vidaredelegeringar. Den interna kontrollen är dock inte tillräcklig vid 
hanteringen av delegationsbesluten. 

Rekommendationer 
► Vi rekommenderar att nämnderna gemensamt uppdrar till regiondirektören att fast-

ställa en regiongemensam riktlinje avseende hantering av vidaredelegeringar och de-
legationsbeslut (se närmare beskrivning i rapporten). 
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► Vi rekommenderar att nämnderna kompletterar delegationsordningarna med uppgif-
ter om vilka delegationsbeslut som ska protokollföras särskilt och anslås på region-
ens anslagstavla. 

► Vi rekommenderar att nämnderna initierar en översyn av beslutsprocessen för i 
första hand de ärendetyper som inte har en tydlig lagreglering eller annars omfattas 
av regionens styrdokument. Att delegationsbeslut endast fattas av behöriga delegater 
behöver även säkerställas. 

► Vi rekommenderar att nämnderna säkerställer att alla delegationsbeslut är spårbara 
genom en tydlig reglering i de dokumenthanteringsplaner som är under framta-
gande. 

► Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att inga andra styrdokument än delegat-
ionsordningarna beskriver den närmare delegeringen av nämndernas beslutanderätt. 

► Vi rekommenderar att en processägare utses till stöd för förvaltningscheferna och 
övriga delegater. Processägaren bör även ha en uttalad uppgift att följa upp att den 
interna kontrollen fungerar. 

Vi vill med anledning av vår granskning få del av nämndernas kommentarer och syn-
punkter. Svaren bör vara oss tillhanda senast den 15 januari 2021. 
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