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Sammanfattning 
Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder, styrelser och 
majoritetsägda bolag. Den beskriver de grundläggande principerna för styrning av Västra 
Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet.  

Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas 
ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn 
omfattar också kravet på nämnderna att kontrollera, följa upp och säkra insyn i verksamhet 
som lämnas över till privata utförare genom avtal.  
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Policy för styrning i Västra 
Götalandsregionen  
Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. 
Policyn gäller för nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag. I detta dokument skrivs 
fortsättningsvis nämnder och styrelser.  

Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för 
invånarna uppnås. Det innebär att: 

 uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges 
beslut  

 överenskommelser, uppdrag och avtal genomförs 

 gällande lagar och andra författningar följs 
 styrande dokument för Västra Götalandsregionen efterlevs 

 verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad 

 den interna kontrollen är tillräcklig1. 

Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att:  
 planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser  

 genomföra verksamheten 

 följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter  

 analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling. 

Intern kontroll 

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen och ett redskap för 
ständiga förbättringar. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som 
integreras i organisationen. Riktade kontroller utförs för att inom rimliga gränser 
säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta 
sker på ett effektivt sätt. Det gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av en 
privat utförare. Den interna kontrollen ska även säkerställa att regler och riktlinjer följs 
samt att rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig. 

Alla nämnder och styrelser ska årligen: 

1. Beskriva sin kontrollmiljö. 

2. Identifiera och värdera risker som underlag för kontroller. 

3. Besluta om en plan för intern kontroll. 

4. Följa upp genomförda kontroller och vid behov besluta om åtgärder. 

Beslut om plan för intern kontroll ska fattas i anslutning till beslut om detaljbudget och ska 
följa budgetåret.  

 

1 Enligt 6 kap. 6 § KL ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig.  
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Styrprinciper i Västra Götalandsregionen
Den politiska organisationen beslutas inför varje ny mandatperiod. Beslutet beskriver
styrprinciper,till exempel ägare, beställare och utförare.

Relationen mellan regionfullmäktige och nämnder/styrelser

Regionfullmäktige tillsätter de nämnder och styrelser som
utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Västra
Götalandsregionensuppgifter2.

Regionfullmäktige beslutarom reglementenför
nämnders/styrelsers verksamhet och arbetsformer. I
reglementen fördelasoch förtydligas ansvar och
förutsättningar. Regionfullmäktige beslutar även om
ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen.

Regionfullmäktigeska besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet ellerav större vikt,exempelvis måloch
riktlinjer3 för verksamheten, budget och andra styrande
dokument.

Nämnder och styrelser ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens
anvisningar. Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Relationen mellan regionstyrelsen och andra nämnder/styrelser

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och
styrelser och vakar över att Västra
Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom
olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt
enligt lag och andra författningar.

Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för Västra Götalandsregionens
samlade verksamhet. Samordningsansvaret utövas exempelvis genom att regionstyrelsen är
Västra Götalandsregionens personalorgan, att man ansvarar för medelsförvaltningen och
att man beslutar om gemensamma riktlinjer för att säkerställa en sammanhållen,
ändamålsenlig och effektiv styrning av Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivsi egen
regi. Regionstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån
regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut. Regionstyrelsen svarar för
ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd-och
servicefunktioner. Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av
vårdgivare för hälso-och sjukvårdsverksamheter i egen regi.

2 Hel-och majoritetsägda bolag regleras i särskilda beslut.
3 Västra Götalandsregionen har en beslutad struktur för styrande dokument. Begreppet riktlinjer i
kommunallagens mening motsvaras i den beslutade strukturen av vision, måldokument, policy, budget samt
plan beslutad av regionfullmäktige.
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Relationer mellan nämnder/styrelser och andra aktörer

Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har
fördelat i reglemententecknar nämnderoch
styrelser:

överenskommelser med varandra.
avtalmed andra aktörer.

Beställningar och uppdrag, i form av överenskommelser, tecknas inom Västra
Götalandsregionen eller med avVästra Götalandsregionen majoritetsägda bolag.
Överenskommelser mellan nämnder och styrelser ska föregås av samrådoch ömsesidigt
bekräftas inom fastställd tidsram.

Avtal för verksamhet som lämnats över till privata utförare4

Avtal med andra aktörer kan tecknas efter upphandling eller inom ramen för lagen om
valfrihetssystem (LOV). Avtal kan även slutas med såväl enskilda som kommuner och
myndigheter på andra grunder inom respektive nämndseller styrelses ansvarsområde.

Inom ramen för dels det statliga uppdraget att bedriva regional utveckling och dels för
kulturområdets samverkansmodell sker ömsesidigt samarbete med och ges uppdrag till
externa aktörer.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att uppföljning samt allmänhetens möjlighet till
insyn regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Uppföljningen ska särskilt
fokusera på beslutade mål och fokusområden i budget. Allmänheten ska få skälig insyn i
verksamhet som lämnas över till privata utförare.

I de avtal som nämnden/styrelsentecknar med privata utförare ska det anges vilken
information som utföraren ska lämna ut till nämnden/styrelsenoch på vilket sätt
informationen ska lämnas ut till allmänheten.

Nämnderna och styrelserna ska också följa upp att uppdrag utförs enligt
uppdragsbeskrivning, förfrågningsunderlag, anbud och avtal samt att utförarna följer
relevant lagstiftning. Avtalet ska också reglera hur nämndens/styrelsens uppföljning
återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.

Uppföljningen av verksamheten ska göras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och
resultatet av genomförd uppföljning ska dokumenteras och redovisas till ansvarig
nämnd/styrelsepå det sätt som nämnden/styrelsenbestämmer.

4 Enligt kommunallagen ska regionfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för uppföljning av och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det
också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses5
kap. 3 § KL.
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Vilka omfattas av regelverket?

All verksamhet som gäller under lag om valfrihetssystem (LOV)
Upphandlade hälso-och sjukvårdstjänster enligt lag om offentlig upphandling
(LOU)
Privat utförd barn-och ungdomstandvård samt tandvård för unga vuxna enligt
tandvårdslagen
Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänst (LUF)
Kollektivtrafik, sjukresor och andra transporttjänster som är upphandlade av
Västtrafik AB
Städtjänster inom hälso-och sjukvården
övriga verksamheter som tydligt riktar sig till invånarna.

Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning

Nämnder och styrelser styr verksamheten genom att
besluta om bland annat detaljbudget, instruktion till
förvaltningschef/VD samt andra styrande dokument. I
en delegeringsordning kan nämnden/styrelsen
överföra beslutsrätti vissa frågortill annan, till
exempel en enskild ledamot eller till en tjänsteperson.

Nämnder och styrelser ska säkerställa den egna styrningen genom löpande uppföljning och
riktade kontroller.

Förvaltningschef eller VD ansvarar under nämnd/styrelse för att uppdraget utförs.
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