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                     Regionstyrelsen 
                                        Region Skåne Holding AB 

 
 
Granskning av Bolags- och ägarstyrning i Region 
Skåne - Rapport nr 15 – 2021 

Regionstyrelsen bedöms inte helt ha säkerställt att bolagspolicy och 

gällande lagstiftning efterlevs inom bolagskoncernen. Region Skåne 

Holding AB bedöms delvis ha säkerställt en aktiv ägarstyrning, uppföljning 

och kontroll av dotterbolagens verksamheter. 

Granskningen har visat att regionstyrelsen har säkerställt att nödvändiga 

beslutsärenden avseende bolagskoncernen har hanterats samt prövat om 

bolagens verksamhet varit förenlig. Den information som ligger till grund 

för regionstyrelsens beslut och prövning av bolagskoncernen bygger dock i 

stora delar på bolagens egen självskattning och är på en aggregerad nivå 

som inte bedöms vara tillräckligt omfattande för att pröva bolagens 

verksamhet, i enlighet med den förstärkta uppsiktsplikten. Vidare 

framkommer att regionstyrelsen har utformat en enhetlig struktur för intern 

kontroll inom bolagskoncernen som på en aggregerad nivå möjliggör för 

styrelsen att hålla sig informerad. Regionstyrelsens uppföljning av 

bolagskoncernen bedöms dock inte vara på en nivå som medför att den 

interna kontrollen utvecklas utifrån kontrollbehov, utvärderas och medför att 

förbättringsåtgärder föreslås vid behov, vilket krävs enligt reglementet. 

I bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen 

och Region Skåne Holding AB. I bilaga anges också instruktioner för 

yttrande samt svarsformulär. 

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2022-01-25 och 

beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till regionstyrelsen 

och Region Skåne Holding AB. Yttranden med uppgifter om verkställda och 

planerade åtgärder ska lämnas senast 2022-04-28. 

 

För revisorskollegiet 

 

 

Louise Rehn Winsborg    

Ordförande 

   George Smidlund 

   Revisionsdirektör 
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     Bilaga  

Revisorernas rekommendationer 

Rekommendationer till regionstyrelsen  

 

➢ Säkerställ att den information som ligger till grund för den årliga 

prövningen av bolagens verksamhet, i enlighet med den förstärkta 

uppsiktsplikten, är tillräckligt omfattande, tillräckligt väl 

underbyggd samt även innefattar holdingbolaget. 
 

➢ Säkerställ att systemet för intern kontroll medför att nödvändiga 

åtgärder vidtas då bolagens riskbedömningar signalerar att höga 

risker finns i verksamheterna samt säkerställa att systemet utvärderas 

och utvecklas utifrån kontrollbehov.  
 

➢ Årligen utvärdera bolagskoncernens efterlevnad av Region Skånes 

upphandlingspolicy samt säkerställa att det finns en god intern 

kontroll över bolagens inköp. 

Rekommendationer till Region Skåne Holding AB 

 

➢ Säkerställ dotterbolagens kännedom och efterlevnad av styrande 

dokument inom Region Skåne. 
 

➢ Utveckla den interna kontrollen så att åtgärder kan vidtas vid behov, 

för såväl den egna verksamheten som för bolagskoncernen som 

helhet. 
 

➢ Utveckla strukturen och innehållet i underlaget som ligger till grund 

för regionstyrelsens prövning av bolagens verksamhet. 

  



 
 

Anvisningar för yttrande 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits 

eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer 

som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka 

funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag 

att arbeta med åtgärderna. 

• Om styrelsen/nämnden inte planerar att vida några åtgärder, 

motivera varför. 

• Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta 

revisionskontoret. 

 

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas 

rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta 

kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och 

nämnden vidtagit eller planerar att vidta. 

 

 

  



 
 

Svarsformulär för regionstyrelsen 

Säkerställ att den information som ligger till grund för den årliga prövningen av 

bolagens verksamhet, i enlighet med den förstärkta uppsiktsplikten, är tillräckligt 

omfattande, tillräckligt väl underbyggd samt även innefattar holdingbolaget. 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Säkerställ att systemet för intern kontroll medför att nödvändiga åtgärder vidtas då 

bolagens riskbedömningar signalerar att höga risker finns i verksamheterna samt 

säkerställa att systemet utvärderas och utvecklas utifrån kontrollbehov. 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Årligen utvärdera bolagskoncernens efterlevnad av Region Skånes upphandlingspolicy 

samt säkerställa att det finns en god intern kontroll över bolagens inköp. 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Övriga kommentarer: 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

 

 

  



 
 

Svarsformulär för Region Skåne Holding AB 

Säkerställ dotterbolagens kännedom och efterlevnad av styrande dokument inom Region 

Skåne. 

Region Skåne Holding AB:s svar  

 

 

Utveckla den interna kontrollen så att åtgärder kan vidtas vid behov, för såväl den egna 

verksamheten som för bolagskoncernen som helhet. 

 

Region Skåne Holding AB:s svar  

 

 

Utveckla strukturen och innehållet i underlaget som ligger till grund för regionstyrelsens 

prövning av bolagens verksamhet. 

 

Region Skåne Holding AB:s svar  

 

 

Övriga kommentarer: 

Region Skåne Holding AB:s svar  

 

 

 

 

 

 


