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§ 157 

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, 
styrning och uppföljning 
Dnr 1163-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa riktlinje för 

regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Det är viktigt att ledamöter och ersättare i regionens nämnder är väl bekanta 

med det ansvar som åligger nämnderna och hur nämndernas inbördes förhål-

lande är reglerat. För att göra informationen lättare tillgänglig har en riktlinje 

utarbetats som syftar till att förtydliga det ansvar som åläggs nämnderna i 

lagstiftning och reglementen. 

Sammanfattning 
Efter synpunkter i en revisionsrapport om det regionala utvecklingsansvaret 

beslutade regionstyrelsen att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett styr-

dokument med syftet att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan 

styrelsen och regionens övriga nämnder. Riktlinjen är inte tänkt att ändra 

något i sak utan enbart förtydliga den gällande ordningen. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att det under rubriken ”Omfatt-

ning” förtydligas att ”Med benämningen regionen avses organisationen Reg-

ion Norrbotten”.  

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring av meningen ”Styrelsen ska även 

enligt 6 kap. 9 och 10 §§ kommunallagen ska ha uppsikt över regionens 

bolag och de kommunalförbund som regionen är medlem i” till ”Styrelsen 

ska även enligt 6 kap. 9 och 10 §§ kommunallagen ha uppsikt över regionens 

bolag (hel- eller delägda) och de kommunalförbund som regionen är med-

lem i”.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds båda ändringar under proposition och 

finner att regionstyrelsen bifaller förslagen.  

Ärendet 
Regionens revisorer överlämnade i slutet av 2019 en revisionsrapport över 

hur Region Norrbotten arbetar med det regionala utvecklingsansvaret. Revis-

ionsrapporten behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 4 mars 

2020. Regionstyrelsen beslutade att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett 

styrdokument som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen 

och övriga nämnder. 
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Avsikten med det bifogade förslaget till riktlinje för ledning, styrning och 

uppföljning är inte att ändra på något i sak. Syftet är att förtydliga det led-

nings- och uppföljningsansvar som ankommer på regionstyrelsen och reg-

ionens övriga nämnder enligt vad som är stadgat i kommunallagen och reg-

lementen beslutade av regionfullmäktige. 

Områden som behandlas i riktlinjen är ansvarsfördelning mellan styrelse och 

övriga nämnder, intern kontroll, uppsiktsplikt över kommunalförbund och 

bolag samt styrelsens lednings-, styrnings- och uppföljningsfunktioner. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionala utvecklingsnämnden 

Patientnämnden 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

  


