
Utdrag ur Regionstyrelsens svar 2021-04-09 

Regionstyrelsens svar på revisionens frågeställningar i "Granskning av 
ägarstyrning och uppsiktsplikt"  
Region Västernorrlands revisorer har genomfört en granskning i syfte att bedöma om den 
ägarstyrning som regionstyrelsen och Nämnden för hållbar utveckling utövar är 
ändamålsenlig och om regionstyrelsens uppsiktsplikt är tillräcklig. Detta med utgångspunkt i 
att det i den grundläggande granskningen avseende år 2019 noterades oklarheter vad gäller 
regionstyrelsen respektive Nämnden för hållbar utveckligs ansvar för ägarstyrning. 
Revisionens bedömningar och slutsatser grundar sig på dokumentgranskning och intervjuer.  
Svar på revisionsrapporten, kommentarer samt information om planerade åtgärder 
återrapporteras senast 15 juni 2021. Innan regionstyrelsen återrapporterar önskar revisorerna 
svar på några frågeställningar.  
Revisorerna önskar att regionstyrelsen besvarar följande frågeställningar senast den 15 april 
2021  
1. Till vilka juridiska personer har regionen överlämnat skötsel av egna angelägenheter och 

ska ha uppsikt över?  
2. Hur ska den ansvarsmässiga fördelningen av ägarfrågorna se ut?  

Regionstyrelsens svar på frågeställningarna  

1. Till följande juridiska personer har regionen överlämnat skötsel av egna angelägenheter till 
och ska ha uppsikt över: 

Kommunalförbund 

Norra sjukvårds-
regionförbundet 

Kommunalför-
bundet 
Kollektivtrafik-
myndigheten 

Norrlands nätverk 
för musikteater och 
dans 

Kommunalför-
bundet Svenskt 
Ambulansflyg 

tom datacell 

tom datacell 

Gemensam nämnd 

Kostnämnden 
Örnsköldsvik 

tom datacell 

tom datacell 

tom datacell 

tom datacell 

tom datacell 

Samordnings-
förbund 

Samordningsför-
bundet i Sundsvall 

Samordningsför-
bundet i Härnösand/ 
Timrå 

Samordningsför-
bundet i Kramfors 

Samordningsför-
bundet i Sollefteå 

Samordningsför-
bundet i 
Örnsköldsvik 

Samordningsför-
bundet i Ånge 

Aktiebolag 

Scenkonst 
Västernorrland AB 

Nya Ostkustbanan 
AB 

Almi AB 

tom datacell 

tom datacell 

tom datacell 

Stiftelser 

Stiftelsen 
Länsmuseet 
Västernorrland 

tom datacell 

tom datacell 

tom datacell 

tom datacell 

tom datacell 

 

  



2. Hur ser den ansvarsmässiga fördelningen av ägarfrågorna se ut?  
Av regionens ägarpolicy framkommer att det är regionfullmäktige som beslutar om vården av 
en verksamhet ska överlämnas till någon annan juridisk person. Regionfullmäktige beslutar 
även om bolagsordning, ägardirektiv, konsortialavtal/aktieägaravtal och andra avtal och 
bestämmelser med anledning av överlämnandet. Det framkommer även att regionfullmäktige 
alltid ska besluta om förändring av aktiekapitalets storlek, bildande, förvärv eller försäljning 
av dotterbolag samt borgensåtaganden. Regionfullmäktige utser även de som ska företräda 
Region Västernorrland i styrelser, vid bolagsstämmor och årsmöten.  
Av reglemente för Regionstyrelsen, Nämnden för hållbar utveckling och Hälso-och 
sjukvårdsnämnden 2019-2022, framkommer att fullmäktige gett regionstyrelsen i uppdrag att:  

• besluta i frågor som avser de finansiella samordningsförbund Region Västernorrland ingår 
i inom regionstyrelsen ansvarsområde  

• representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar-och 
huvudmannafunktion i de hel-och delägda bolag samt stiftelser och ekonomiska 
föreningar som bedriver verksamhet inom regionstyrelsens ansvarsområde  

• bereda och upprätta förslag till och förändringar i bolagsordningar, aktieägaravtal och 
ägardirektiv till Region Västernorrlands hel-eller delägda bolag inom regionstyrelsens 
verksamhetsområde för beslut i fullmäktige.  

Det framkommer även att fullmäktige gett Nämnden för hållbar utveckling och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i uppdrag att:  

• besluta i frågor som avser de finansiella samordningsförbund Region Västernorrland ingår 
i inom nämndens ansvarsområde  

• representera Region Västernorrland samt utöva Region Västernorrlands ägar-och 
huvudmannafunktion i de hel-och delägda bolag samt stiftelser och ekonomiska 
föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde  

• i samråd med regionstyrelsen bereda och upprätta förslag till och förändringar i 
bolagsordningar, aktieägaravtal och ägardirektiv till Region Västernorrlands hel eller 
delägda bolag inom nämndens verksamhetsområde för beslut i fullmäktige.  

Av såväl kommunallagen (2017: 725) som av reglementet för regionstyrelsen framkommer att 
regionstyrelsen ska ha uppsikt över Region Västernorrlands verksamhet som bedrivs i sådana 
juridiska personer som avses i 10 kap. 1-9 §§ kommunallagen och sådana kommunalförbund 
som Region Västernorrland är medlem i. Regionstyrelsen har fastställt en riktlinje där 
regionstyrelsen beskriver hur uppsiktsplikten ska utövas.  
Av instruktionen för regiondirektören framkommer att regiondirektören biträder 
regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt. 

Regionstyrelsen har utöver detta tillsammans med regionledningen initierat ett arbete för att 
tydliggöra principer och arbetssätt genom exempelvis pågående arbete med ny 
förtroendemannaorganisation inför mandatperioden 2023-2026 samt genom en 
processkartläggning för att tydliggöra rutiner inom tjänstemannaorganisationen.  
REGIONSTYRELSEN  
Glenn Nordlund 
Ordförande 

Åsa Bellander 
Regiondirektör 
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