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Grundläggande granskning av Nämnden för hållbar utveckling 2020 

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 16 april 2021 behandlades revisions-
rapporten ”Grundläggande granskning av Nämnden för hållbar utveckling 2020”. 

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 bedömningar 
Sammantaget är vår bedömning att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten för 2020. Måluppfyllelsen i 
nämndens verksamhet är överlag god, även om den delvis har påverkats av pandemin. 
Likt föregående år råder nämnden inte fullt ut över verksamheten inom förvaltningen 
Regional utveckling, eftersom Regionstyrelsen har viss beslutsbefogenhet. Det 
begränsar nämndens förutsättningar för styrning och kontroll av verksamheten, liksom 
försvårar vid ansvarsprövningen. 
Samtidigt som vi, jämfört med tidigare år, har noterat en förbättring inom vissa 
områden1

1 Exempelvis ett förtydligat balanserat styrkort, tillförda mål och risker kopplat till folkhälsoområdet, 
löpande rapportering av delegationsbeslut, efterlevnad av reglemente (delegationsrätt) och 
attestreglemente (beslutsattestanter) 

, har granskningen visat på några utvecklingsområden för nämnden. 
I bifogad rapport framgår ett antal rekommendationer till nämnden för beaktande. 
Revisionsrapporten översänds till Nämnden för hållbar utveckling för kommentarer och 
synpunkter. Svar motses senast den 31 augusti 2021. 
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