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Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 om regionala
utvecklingsnämnden
Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2017, § 39, beslutade regionstyrelsen om vilka bolag, stiftelser, förbund
och nämnder som skulle ingå som fördjupningsärenden i regionstyrelsens plan för
uppsiktsplikt 2017. Regionala utvecklingsnämnden och Vårdvalsnämnden var de
två nämnder som valdes ut. En rapport om regionala utvecklingsnämnden har
därför upprättats. Den avser att redogöra för om nämndens verksamhet bedrivs i
enlighet med regionfullmäktiges övergripande mål, hur medlen används samt hur
nämnden arbetar med styrning, uppföljning och effektivitet. Den belyser också
uppdraget utifrån de motiv som lyftes fram för bildande av en regional
utvecklingsnämnd 2015.
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen (KL), 6 kap. 1 §. Där
framgår att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet. Uppsiktsplikten innebär bland annat att övervaka den
ekonomiska förvaltningen, tillse att medlen används ändamålsenligt och övervaka
att regionfullmäktiges beslut verkställs. Uppsiktsplikten begränsas till en rätt för
styrelsen att vid brister göra påpekanden, lämna råd och ge anvisningar samt om
det är nödvändigt föra ärendet till fullmäktige som får vidta åtgärder.
Sammantaget visar rapporten att regionala utvecklingsnämnden sedan 2015
utvecklat former och arbetssätt för att hålla ihop arbetet med att skapa utveckling
och tillväxt i regionen och också integrerats allt mer i Region Jämtland Härjedalens
styrmodell och organisation. Därmed blir det också tydligare var ansvaret för de
regionala utvecklingsfrågorna ligger. Nämndens rutiner för
ärendehanteringsprocessen har också anpassats mer efter regionens övergripande
regler vilket skapar förutsättningar för en mer sammanhållen
ärendehanteringsprocess.
Det finns flera exempel på hur nämnden fullgjort sitt uppdrag som ansvarig för de
regionala utvecklingsfrågorna. Exempelvis har nämnden arbetat med strategisk
påverkan gentemot staten inom relevanta områden och utvecklat samverkan med
andra relevanta aktörer. Nämnden följer också kontinuerligt upp sitt uppdrag
utifrån prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin. Efter augusti 2017 har
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nämnden ett ekonomiskt överskott på 15,3 mkr. Med anledning av Länstrafiken
AB:s prognostiserade underskott är förvaltningens helårsprognos osäker. Under
året har förvaltningen arbetat tillsammans med bolaget för att föreslå åtgärder.

Regiondirektörens förslag
1. Rapport om regionala utvecklingsnämnden utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt godkänns.
2. Regionstyrelsen kommer att fortsätta följa det ekonomiska läget i nämnden,
framförallt utifrån Länstrafiken AB:s ekonomiska situation.
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Hans Svensson
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