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Grundläggande granskning av Nämnden för hållbar utveckling 2019 

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 16 april 2020 behandlades revisions-
rapporten ”Grundläggande granskning 2019 av Nämnden för hållbar utveckling”. 

Bakgrund och syfte 
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verk-
samhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Den årliga granskningen 
omfattar grundläggande granskning och fördjupad granskning. Den grundläggande 
granskningen handlar bland annat om den struktur som nämnderna har för att uppnå en 
fullgod styrning, uppföljning och kontroll. 
Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om Nämnden för hållbar 
utveckling har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Iakttagelser och bedömning 
Vi bedömer att det på en övergripande nivå finns en struktur för styrning och upp-
följning som i huvudsak följer regiongemensamma policys. Vidare är måluppfyllelsen i 
nämndens verksamhet överlag god. En betydande del av målen i styrkort uppfyller 
emellertid inte tydligt Regionens krav på mätbarhet och en röd tråd mellan 
Regionplanens uttalade mål och nämndens styrkort, vilket delvis gör det svårt att 
verifiera bedömning av måluppfyllelsen. Nämndens styrning beträffande Enheten för 
folkhälsa under 2019 är vidare oklar. 
Vi bedömer sammanfattningsvis att nämnden, bland annat utifrån bristande förut-
sättningar, inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten under 2019. De bristande förutsättningarna för tillräcklig 
styrning består i att nämnden inte har förfogat över förvaltningen (Regional utveckling 
samt Enheten för folkhälsa) fullt ut under verksamhetsåret, vilket vidare är proble-
matiskt utifrån ansvarsutkrävandesynpunkt. 
Utöver ovanstående bedömningar överlämnar vi, i bifogad rapport, ett antal rekom-
mendationer till nämnden för beaktande. 
Revisionsrapporten översänds till Nämnden för hållbar utveckling för kommentarer och 
synpunkter. Svar motses senast den 7 september 2020. 
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