
Utdrag ur Nämnden för hållbar utvecklings svar 2021-08-25 

Svar på revisionsrapport "Grundläggande granskning av Nämnden för hållbar 
utveckling 2020" 
Regionens revisorer har i brev den 16 april 2021 bett om Nämnden för hållbar utvecklings 
eventuella kommentarer med anledning av revisionsrapporten "Grundläggande granskning av 
Nämnden för hållbar utveckling 2020".  
Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att nämnden i huvudsak säkerställt en 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten 2020. Måluppfyllelsen är god, 
trots de förändrade förutsättningar och uppdrag som pandemin inneburit. Likt föregående år 
så råder inte nämnden fullt ut över verksamheten vid förvaltningen Regional utveckling, 
eftersom Regionstyrelsen har vissa beslutsbefogenheter. Detta begränsar nämndens 
förutsättningar för styrning och kontroll, och det försvårar ansvarsprövning. Granskningen 
visar på förbättringar inom olika områden, men ger fortsatt vägledning för fortsatt 
utvecklingsarbete. De områden som lyfts är:  

• En än mer tydlig återrapportering av måluppfyllelse genom verksamhetsrapporteringen, 
där revisionen menar att tydlighet vad gäller uppföljningstidpunkt kan tillämpas.  

• En ännu bättre efterlevnad av regionens regelverk för gåvor till anställda.  
• En ännu bättre efterlevnad av arkivreglementet.  
• En förbättring och ett förtydligande av vilka ärenden som ska omfattas av beredning.  

Nämnden tackar för dessa synpunkter som delas i allt väsentlig. Nämnden kommer därför i 
dialog med förvaltningen att arbeta vidare med dessa förbättringsområden, och nämnden 
konstaterar vidare att det endast är ett fåtal brister som noterats. Under 2020 har för övrigt 
förvaltningsspecifika mallar inför rapportering tillämpats, och förvaltningen har utifrån dessa, 
avgett rapporter. Även här ser nämnden det som angeläget med fortsatt dialog och samverkan 
med Regionledningsförvaltningen. 

I dialog med och med stöd av Regionledningsförvaltningen ska nämnden även medverka till 
bättre efterlevnad av arkivreglementet. Här kan vi även hänvisa till det svar som 
regionstyrelsen avger rörande grundläggande granskning av Regionstyrelsen.  
Nämnden så som förvaltningen deltar i det arbete som påbörjats 2019 tillsammans med 
regionledningen för att tydliggöra principer, tillämpning och arbetssätt genom exempelvis 
pågående arbete med ny förtroendemannaorganisation inför mandatperioden 2023-2026. Den 
regionala koncernen, dvs juridiska personer som regionen överlämnat skötsel av egna 
angelägenheter till, behöver utöver detta förklaras i lednings-och styrningsprocesser och 
därmed återspeglas i Regionplan och nämndens verksamhetsplan liksom återredovisas. 
Ambitionen är att organisation, ansvar och befogenheter kan tydliggöras och göras mer 
ändamålsenligt inom ramen för styrelsens ansvarsområde och Regional utveckling.  
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