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Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 - Landstingsbostäder
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen fastställer årligen en plan för vilka bolag, stiftelser, förbund och
nämnder som styrelsen ska fördjupa sig om inom ramen för regionstyrelsens
uppsiktsplikt. Ett av de ärendena 2019 är Landstingsbostäder i Jämtland
AB.Bolaget är helägt av Region Jämtland Härjedalen.
Uppsiktsplikten regleras i kommunallagen (KL), 6 kap. 1 §. Där anges att styrelsen leda och
samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över
kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§
och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2014:573).
Regionstyrelsen har fastställda regler för uppsiktsplikten som tydliggör regionstyrelsens
ansvar och arbetssätt för hur uppsikten ska genomföras.
En rapport om Landstingsbostäder i Jämtland AB har upprättats. Sammantaget visar
rapporten att bolaget har en god måluppfyllelse och en tillfredsställande ekonomi där också
av ägaren fastställt avkastningskrav har uppfyllts. Bolaget har också en tydlig struktur för
ledning och styrning. Det finns i bolaget rutiner för hur bolaget ska arbeta med fastställda
mål som regionfullmäktige beslutat om i ägardirektiven. Och hur det arbetet ska återkopplas
till styrelsen och till ägaren. Utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål om att
vara en attraktiv arbetsgivare har landstingsbostäders roll betydelse ur
rekryteringssynpunkt. Då möjligheten att kunna erbjuda en bostad ibland är avgörande när
personer rekryteras externt.
Det kan konstateras att nuvarande ägardirektiv för bolaget fastställdes för ganska många år
sedan, 2011, vilket innebär att det finns anledning att se över det. Bland annat har det sedan
dess genomförts en regionbildningen och andra organisatoriska förändringar, som gör att
justeringar kan behövas. Dessutom behöver kravet om avkastning ses över eftersom det
endast gäller perioden 2015-2019 och behöver justeras efter nuvarande ekonomiska
förutsättningar.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen konstaterar att Landstingsbostäder AB bedriver sin verksamhet på ett
ändamålsenligt sätt i enlighet med det de kommunala befogenheterna
och med en tillfredsställande ekonomi.
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2. Regiondirektören får i uppdrag att se över och upprätta ett förslag på reviderade
ägardirektiv till regionstyrelsens möte i september 2019.
3. Rapport utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 om Landstingsbostäder i Jämtland
AB godkänns.
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