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Tillämpning av delegationsförteckningar - förstudie
Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens
samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod.
Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och
revisionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har revisorerna aktualiserat en förstudie
avseende tillämpning av delegationsförteckningar i Region Värmland.
Denna förstudie har, på revisorernas uppdrag, genomförts av regionens revisionskontor. Förstudiens syfte är att bedöma om det finns behov av och förutsättningar för att genomföra en fördjupad granskning avseende tillämpning av
regionens delegationsförteckningar
En förstudie innebär att det genomförs en översiktlig granskning av det aktuella området, till skillnad mot en fördjupad granskning som bland annat innehåller en högre grad av analys.
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Våra sammanfattande iakttagelser utifrån förstudien, är att Regionfullmäktige
har fastställt reglementen för Regionstyrelsen och övriga nämnder.
Samtliga nämnder har fastställt en delegeringsförteckning som är aktuell.
Nämndernas förteckningar är utformade på samma sätt men innehållet kan
variera utifrån respektive nämnds verksamhet.
I denna översiktliga granskning har inte framkommit några allvarliga brister i
tillämpningen av de fastställda delegeringsförteckningarna.
I förstudien har även framkommit att samtliga delegeringsförteckningar är
föremål för revideringar under hösten 2020. Enligt uppgift finns ett förslag
som innebär att fler beslut kommer att kunna delegeras och att fler föreslås
kunna bli delegater.
Utifrån de iakttagelser som gjorts i förstudien samt det faktum att en översyn
av nämndernas delegeringsförteckningar är aktuell, är vår bedömning att revisorerna i nuläget bör avvakta och inte genomföra en fördjupad granskning av
hur regionens delegationsförteckningar tillämpas.
En fördjupad granskning kan bli aktuell när de nya delegeringsförteckningarna
har fastställts.
Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.
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