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1 UPPSIKTSPLIKT
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella nämnders
verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a – 18b §§ och sådana kommunalförbund
som kommunen eller landstinget är medlem i.
Regionstyrelsen ska följaktligen:
 Ha överblick och kännedom över Region Jämtland Härjedalens verksamheter
 Övervaka den ekonomiska förvaltningen
 Tillse att medlen används ändamålsenligt
 Övervaka att fullmäktiges beslut blir verkställda
 Lämna råd och anvisningar samt påpekanden vid brister
 Påkalla ingripanden av fullmäktige när så erfordras.

1.1 Vad inbegriper uppsiktsplikten
Styrelsen ska löpande inhämta den information som behövs för att kunna utföra sin
uppsiktsplikt. Uppsikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen och ska pågå
löpande under hela året. Varje ledamot ansvarar för att hålla sig informerad om de frågor
som kan påverka Region Jämtland Härjedalens utveckling och dess ekonomiska ställning.
Styrelsen utövar sin uppsikt över nämnderna genom att ta del av:
 Protokoll
 Verksamhetsplaner
 Månads-, delårs-, och årsrapporter
 Revisorernas granskningsrapporter av nämndernas verksamheter
 Nämndernas uppföljning av den interna kontrollen
Styrelsen utövar sin uppsikt över bolag, stiftelser, föreningar genom att ta del av:
 Protokoll
 Verksamhetsplaner
 Delårsrapporter och årsredovisningar
 Revisorernas granskningsrapporter
 Redovisning av den interna kontrollen
Utöver detta kan styrelsen begära in skriftliga rapporter samt få muntliga redovisningar om
måluppföljning och ekonomiskt resultat utifrån de mål som är satta av regionfullmäktige.

1.2 Årlig plan för uppsiktsplikt
Regionstyrelsen ska årligen ta fram en plan för hur de vill utföra sin uppsiktsplikt. Planen
ska innehålla det urval av nämnder, bolag, stiftelser och föreningar som styrelsen avser
utöva särskild uppsiktsplikt på samt tidpunkt för skriftliga och muntliga föredragningar.
De skriftliga och muntliga rapporterna ska innehålla information om hur nämnd, bolag,
stiftelse eller förening uppfyller sitt syfte och uppdrag utifrån gällande ägardirektiv,
bolagsordning, stadgar etc. samt hur de uppfyller sina övergripande mål utifrån
regionplanen.
De skriftliga rapporterna bereds enligt gällande rutin för ärendehantering.
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1.3 Utvärdering av uppsiktsplikt
I samband med att styrelsen årligen antar sin plan för uppsikt görs en skriftlig utvärdering
av den utförda uppsiktsplikt för föregående verksamhetsår. Här ska ingår måluppfyllnad, en
sammanfattning av utförd uppsiktsplikt samt en redovisning av eventuella påpekanden om
brister eller behov av åtgärder som givits. Regionfullmäktige ska via informationsärende ta
del av denna utvärdering.

