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Inledning 
Enligt kommunallagen kan regionfullmäktige överlåta verksamhet till annan organisation som 
bolag, kommunalförbund eller stiftelser.  

Regionstyrelsen har till uppgift att leda och samordna förvaltningen av Region Uppsalas 
angelägenheter och att följa frågor av betydelse för regionens utveckling och ekonomiska 
ställning. Regionstyrelsen ska ha uppsikt över hela den samlade verksamheten. Uppsikten är 
begränsad till att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar. Bedöms det nödvändigt ska 
regionstyrelsen se till att regionfullmäktige får kännedom och kan ingripa.  Kommunallagen 
innehåller regler om uppsiktsplikt över den samlade verksamheten. 

Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen och ska pågå löpande under hela 
året. Varje ledamot har ansvar för att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka Region 
Uppsalas utveckling och dess ekonomiska ställning.  

 



 

 

 

 

Regionstyrelsen ska utöva uppsiktplikt gentemot 

 nämnder, 
 hel- eller delägda bolag, 
 kommunalförbund som Region Uppsala är medlem i, 
 stiftelser, 
 de föreningar där Region Uppsala är huvudfinansiär och har ett betydande styrelseinflytande 

Viss verksamhet bedrivs i privat regi. Den regleras i regionfullmäktiges Program för uppföljning av 
privata utförare. 

Syfte  
Regionstyrelsens uppsikt över den samlade verksamheten syftar till att säkerställa att 
verksamheten uppfyller det ändamål som har fastställts, samt att den utförs inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Riktlinjen syftar till att reglera hur regionstyrelsens ska fullgöra sin uppsiktsplikt. 



 

 

Riktlinjens omfattning  
 

1. Nämnder 

Riktlinjen omfattar regionstyrelsens uppsiktsplikt över  

 Sjukhusstyrelsen 
 Vårdsstyrelsen 
 Fastighets- och servicenämnden 
 Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 
 Kulturnämnden 
 Patientnämnden 
 Gemensam varuförsörjningsnämnd 
 Gemensamma kostnämnden 
 Gemensam ambulansdirigeringsnämnd 

Uppsiktsplikten omfattar både ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning. I regionstyrelsens 
uppsiktsplikt över nämnderna ingår att ansvara för att verksamheten i Region Uppsala bedrivs 
effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de ekonomiska ramar 
som fullmäktige beslutat.  

 

2. Hel- och delägda bolag 

Riktlinjen omfattar regionstyrelsens uppsiktsplikt över följande bolag 

 Gamla Uppsala Buss koncernen 
 ALMI 
 Transitio 
 Inera 
 MÄLAB 

I aktieägaravtal eller konsortialavtal har ägarna kommit överens om hur de ska samverka inom 
ramen för det gemensamma ägandet. I Gamla Uppsala Buss koncernen finns bolag som är vilande. 
Dessa berörs inte av riktlinjen.  

I delägda bolag där Region Uppsala bestämmer tillsammans med andra ska regionstyrelsen utöva 
uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art 
och omständigheterna i övrigt. 

 

3. Kommunalförbund, bildade stiftelser, samarbetsorgan och föreningar 

Kommunalförbundens förbundsordningar beskriver i vilken utsträckning medlemmarna har rätt 
till insyn och vilka beslut som ska fattas av förbundet respektive medlemmen. 

Regionstyrelsen ska utöva uppsiktsplikt över följande kommunalförbund 

 Svensk Luftambulans 
 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 



 

 

 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

samt 

 Samordningsförbundet Uppsala län 

Och följande samverkansorgan 

 Samverkansnämnden Sjukvårdsregion mellansverige 
 Mälardalsrådet 
 Stockholmsregionens Europakommitté 

 

En stiftelse är en egen juridisk person som inte har medlemmar eller andelar. Stiftarna beslutar 
om ändamålet. Länsstyrelsen utövar tillsyn över stiftelserna.  Regionstyrelsen ska dock följa de 
stiftelser som Region Uppsala är stiftare av. 

 Musik i Uppland 
 Stiftelsen Upplandsmuseet 
 Stiftelsen Medicinhistoriskt museum 
 STUNS 
 Stiftelsen Leufsta 
 Akademiska sjukhusets barnfond 

Region Uppsala förvaltar 33 donationsstiftelser.  

Medlemmarnas insyn och möjlighet till styrning av en förening regleras i föreningens stadgar. 
Region Uppsala är medlem i flera föreningar.  

Region Uppsala är huvudfinansiär och har betydande styrelseinflytande i två föreningar över vilka 
regionstyrelsen ska utöva sin uppsiktslikt. 

 Upplandsstiftelsen 
 Folkrörelsearkivet 

 

  



 

 

 

Uppsiktpliktens innehåll 
 

1. Nämnder 

Regionstyrelsen ska löpande ta del av: 

 en övergripande, sammanställd månadsrapport över nämnder och förvaltningar inklusive 
viktiga händelser 

 protokoll från nämndernas möten (publiceras på Region Uppsalas hemsida) 
 tertial-, delårs- och årsrapporter 
 revisorernas granskningsrapporter av nämndernas verksamhet 
 internkontrollplaner 
 utvärdering av den interna kontrollen (i samband med den ordinarie uppföljningen) 

 

Region Uppsalas insyn i gemensamma nämnders verksamhet regleras i samverkansavtal och 
reglemente för de gemensamma nämnderna. 

Varje år ska dialogmöten genomföras mellan regionstyrelsens arbetsutskott och representanter 
från de gemensamma nämnder som Region Uppsala är medlem i. Dokumentation från 
dialogmötena ska anmälas till regionstyrelsen 

 

2. Bolag 

Regionfullmäktige beslutar om bolagens ägardirektiv och bolagsordningar. Ägardirektiven reglerar 
bolagens informationsskyldighet och bolagsordningarna sätter ramen för den kommunala 
befogenheten.  

För alla bolag ska regionstyrelsen löpande under året ta del av: 

 styrelseprotokoll 

 protokoll från bolagsstämma, ägarsamråd eller motsvarande  

 budget och verksamhetsplan  

 delårsrapport samt årsredovisning  

 revisorernas granskningsrapport (i förekommande fall) 

  årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål för verksamheten  

 årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar  

Samtliga dokument redovisas löpande till regionstyrelsen.  

För Gamla Uppsala Buss och ALMI ska regionstyrelsen årligen ska pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta görs genom att 
bolagen lämnar en bolagsrapport där VD tillsammans ordförande beskriver  



 

 

 bolagets organisering /verksamhet/resultat 

 intern kontroll och hur man under året har följt upp densamma 

Regiondirektören ska sedan yttra sig över bolagsrapporten och lämna den till regionstyrelsens 
sammanträde i mars/ maj året efter aktuellt verksamhetsår. Regionstyrelsen behandlar rapporten 
och beslutet ska anmälas till regionfullmäktige. 

Om regionstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyller kraven i 
kommunallagen ska regionstyrelsen lämna förslag till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder 
samt även vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven i kommunallagen anges. 

Varje år ska också dialogmöten genomföras mellan regionstyrelsens arbetsutskott och ordförande 
och VD för Gamla Uppsala Buss och VD för ALMI. Dokumentation från dialogmötena ska anmälas 
till regionstyrelsen 

Som ägarrepresentant på ägarsamråd/motsvarande företräds Region Uppsala av regionstyrelsens 
ordförande.  Inför stämma i Gamla Uppsala Buss respektive ALMI ska regionstyrelsens 
arbetsutskott utfärda en ombudsinstruktion om hur ombudet ska rösta. Om ärenden av principiell 
beskaffenhet eller större vikt ska regionfullmäktiges utfärda ombudsinstruktionen.  

 

3. Kommunalförbund (inkl Samordningsförbund) 

För kommunalförbund ska regionstyrelsen ska löpande under året ta del av 

 styrelseprotokoll 

 budget och verksamhetsplan  

 ekonomiska rapporter, delårsrapport samt årsredovisning  

 revisorernas granskningsrapport (i förekommande fall) 

  årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål för verksamheten  

 årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar  

Samtliga dokument redovisas till regionstyrelsen. Delårsbokslut och årsbokslut 
godkänns/behandlas av regionstyrelsen. 

Varje år ska dialogmöten mellan regionstyrelsens arbetsutskott och representanter från de 
kommunalförbund som Region Uppsala är medlem i genomföras. Dokumentation från 
dialogmötena ska anmälas till regionstyrelsen 

 

4. Stiftelser  

Stiftelserna är självständiga och har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.  

För de stiftelser där Region Uppsala är stiftare ska Region Uppsala följa verksamheten. Det betyder 
att stiftelserna ska ombes att löpande inkomma med följande:   

 styrelseprotokoll 



 

 

 budget och verksamhetsplan  

 delårsrapport samt årsredovisning  

 revisorernas granskningsrapport (i förekommande fall) 

  årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål för verksamheten  

 årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar  

Samtliga dokument ska redovisas till regionstyrelsen. 

Några av Region Uppsalas stiftelser tecknar överenskommelser med Region Uppsala för årligt 
verksamhetsbidrag. Dessa överenskommelser ska efter beslut anmälas till regionstyrelsen. 

De donationsstiftelser som Region Uppsala förvaltar delger sina respektive årsredovisningar till 
regionstyrelsen.  

 

5. Föreningar  

Region Uppsala är medlem i flera föreningar. Beslut om budget och verksamhet tas på respektive 
föreningsstämma. Regionstyrelsen ordförande är stämombud i de föreningar där Region Uppsala 
är medlem. 

Ifrån samtliga föreningar som Region Uppsala är medlem ska regionstyrelsen löpande ta del av  

 styrelseprotokoll 

 budget och verksamhetsplan  

 delårsrapport samt årsredovisning  

 revisorernas granskningsrapport (i förekommande fall) 

Samtliga dokument redovisas till regionstyrelsen. 

Ett årligt dialogmöte ska äga rum mellan regionstyrelsens arbetsutskott och Upplandsstiftelsen.  

Dialogmöten mellan Kulturnämnden och Folkrörelsearkivet ska genomföras årligen. 
Dokumentation från dialogmötena ska anmälas till regionstyrelsen. 

 

Förvaltningens ansvar 
Enligt regiondirektörens instruktion ska regiondirektören bistå regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt. 
Regiondirektören ansvarar för att ta fram anvisningar till de organisationer till vilka 
Regionfullmäktige överlämnat verksamhet, så att uppsiktsplikten kan uppfyllas. 



 

 

 


