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  Landstingsstyrelsen 

Granskning av delegation av beslutanderätt  
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-01-21 redovisat sin granskning av 

landstingsstyrelsens delegation av beslutanderätt.  

 

Granskningen ska ge underlag till om landstingsstyrelsens nuvarande 

delegationsordning uppfyller lagens krav. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer framgår i deras skrivelse till 

landstingsstyrelsen.    

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att till Landstingets revisorer avge föreliggande yttrande.  

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Siw Kullberg 

Landstingsdirektör  Kanslidirektör 
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  Landstingets revisorer  

Granskning av delegation av beslutanderätt  
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-01-21 redovisat sin granskning av 

landstingsstyrelsens delegation av beslutanderätt.  

 

Granskningen ska ge underlag till om landstingsstyrelsens nuvarande  

delegationsordning uppfyller lagens krav. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer framgår i deras skrivelse till 

landstingsstyrelsen.    

 

Frågor till landstingsstyrelsen  
Landstingsstyrelsen får med anledning av granskningsrapporten lämna följande 

svar till revisorerna. 

 

1. Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta för att säkerställa att 

delegationsbeslut registreras och anmäls på ett tillfredsställande sätt? 

 

Ett arbete har redan påbörjats och införts för att säkerställa att de  

delegationsbeslut som inkommer till landstingsstyrelsen tydliggörs på listan över 

anmälningsärenden. Nästa steg är att ta fram en blankett/delegationsprotokoll för 

dokumentation av delegationsbeslutet och på så sätt standardisera och tydliggöra 

detta på ett bättre sätt. Rutinen för delegationsbeslut har också kommunicerats  

med nuvarande beslutsdelegater. Rutin så att nya chefer erhåller kunskap om 

delegationsregler kommer också att säkras.   

 

En uppföljning kommer även att ske via den interna kontrollen för att säkerställa 

att rutinerna följs.  

 

2. Vilka övriga åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta till följd av revisorernas 

rekommendationer och granskningens resultat? 

 

Förändringar i delegationsordning avseende utlämnande av handling och 

förtydligande om återrapportering av delegationsbeslut behandlas av 

landstingsstyrelsen redan i april. Landstinget har till regeringen lämnat en ansökan 

om att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 ska få bilda en 
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regionkommun. Redan nu pågår ett arbete inför detta som innefattar en översyn 

och utformning av den politiska organisationen. De synpunkter som revisorerna 

framför i sin granskning avseende otydligheter i nuvarande delegationsordning 

samt de rekommendationer som ges i övrigt kommer att tas tillvara i det arbete 

som kommer att påbörjas då en ny arbetsordning med tillhörande 

delegationsordning kommer att tas fram inför nästa mandatperiod.  

 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 

 

 

 

 


