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Förvaltningsnamn  

Landstingsrevisionen 

 

 

 

 

Regionstyrelsen  

Granskning av verksamhetsavtal mellan 
Region Jönköpings län och länets 
kommuner  

Revisorerna har, med hjälp av sakkunnigt biträde tillika jurist, granskat 

”VERKSAMHETSAVTAL avseende primärkommunal samordning och 

utveckling”, som regionen (dåvarande landstinget) träffat med 

primärkommunerna i länet. 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om verksamhetsavtalet avseende 

primärkommunal samordning och utveckling är tillräckligt juridiskt 

ändamålsenligt för regionen. 

 

Följande kriterier har ställts upp för att bedöma verksamhetsavtalets 

ändamålsenlighet utifrån bland annat syftet med avtalet: 

 

 Regionen skall vara värd för verksamheten som bedrivs. 

 Regionen skall tillhandahålla de personella resurserna. 

 Kommunerna skall finansiera verksamheten. 

 Regionen skall utföra den verksamhet som tidigare utfördes av 

Regionförbundet och annan verksamhet som kommunerna vill samverka 

om. 

 Avtalet skall vara juridiskt riktigt och tydligt. 

Revisorernas bedömning 
Revisorernas övergripande bedömning är att avtalet inte är tillräckligt juridiskt 

ändamålsenligt för regionen. 
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Revisorerna grundar sin bedömning på att avtalet inte är tydligt vad gäller 

kriterierna att regionen är värd för verksamheten och vem som skall tillhandahålla 

de personella resurserna.  

 

Revisorernas bedömning är att det tydligt framgår av avtalet att kommunerna skall 

betala för den verksamhet som kommunerna genom ”PKS” uppdrar till regionen 

samt att den verksamhet som regionen skall tillhandahålla motsvarar den 

verksamhet som tidigare utfördes av Regionförbundet.   

 

Granskningen visar att avtalet innehåller ett antal otydligheter avseende bland 

annat befogenheter och begrepp samt att avtalsvillkoren är ofullständiga.  

 

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen  

 

- att samordna en revidering av verksamhetsavtalet med övriga parter, med 

utgångspunkt från revisorernas bedömningar, vad som framkommit i 

granskningen samt syftet med avtalet 

 

- att uppdra till förvaltningen att särskilt kontrollera att det reviderade 

avtalsförslaget är kontrollerat ur ett juridiskt perspektiv. 
 

Frågor till regionstyrelsen 
Vilka åtgärder planerar regionstyrelsen genomföra till följd av revisorernas 

bedömningar och granskningens resultat? 

 

Svar till revisionen 
Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen senast 2015-08-24. 
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Ordförande 
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