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1 UPPSIKTSPLIKT 
Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725).  I 
paragrafens första stycke föreskrivs att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan 
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) eller enligt annan lag eller 
författning. Av andra stycket framgår att styrelsen också ska ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL och 
sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. I 6 kap. 9 § KL 
föreskrivs vidare att styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 
§ samma lag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Regionstyrelsen ska följaktligen: 

 Ha överblick över och kännedom om 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 Regionfullmäktige när så behövs.  

1.1 Vad uppsiktsplikten inbegriper 
Styrelsen ska inhämta den information som behövs för att kunna utföra uppsiktsplikten.  
Uppsikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen och ska pågå löpande under året. 
Varje ledamot ansvarar för att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka Region 
Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning.  

1.2 Arbetssätt och ansvar 
Styrelsen utövar sin uppsikt genom att löpande ta del av: 

 Protokoll, 
 Verksamhetsplaner, 
 Månads-, delårs-, och årsrapporter, 
 Revisorernas granskningsrapporter, 
 Nämndernas uppföljning av den interna kontrollen, 
 Ägardirektiv (eller motsvarande), 
 Nämndernas rapporter. 

 

1.2.1 Årlig sammanställning av relevant information till 
Regionstyrelsen  

Regionstyrelsen ska utifrån uppsiktsplikten en gång per år få en skriftlig rapport över 
verksamheten i Region Jämtland Härjedalens nämnder, gemensamma nämnder, liksom 
verksamheter i annan form där regionen har ett engagemang (bolag, stiftelser, 
bostadsrättsföreningar m.fl.). Rapporten ska innehålla information om hur respektive 
verksamhet uppfyller sitt syfte och uppdrag i förhållande till det kommunala ändamålet 
utifrån gällande styrdokument (reglemente, ägardirektiv, bolagsordning, stadgar, 
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samverkansavtal osv.). Vidare ska det av rapporten framgå hur målen uppfylls i förhållande 
till relevanta beslut fattade av Regionfullmäktige, liksom den ekonomiska situationen. 
Rapporten bereds enligt gällande rutin för ärendehantering.  
 
Verksamheter som utifrån rapporten bör lyftas fram särskilt redovisas på 
styrelsesammanträde en gång per år (maj). Urvalet av verksamheter sker i dialog med 
regionstyrelsens presidium och Ekonomienheten.  

1.3 Information om utförd uppsiktsplikt till 
Regionfullmäktige 

Information om Regionstyrelsens utförda uppsiktsplikt till Regionfullmäktige lämnas 
årligen inom ramen för Nämndernas rapporter vid fullmäktigesammanträde i juni. 
Informationen föredras av Regionstyrelsens ordförande. 
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