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Revisionskontoret  

Sammanfattning av granskningsrapport 
Granskning av Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne 
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
Revisorerna har genomfört en granskning av 
bolags- och ägarstyrning i Region Skåne. 
Region Skånes revisionskontor har biträtt i 
granskningsarbetet. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om regionstyrelsen har en 
tillräcklig uppsikt och intern kontroll som 
säkerställer att Region Skånes bolagspolicy 
och gällande lagstiftning efterlevs inom 
bolagskoncernen. Syftet var även att bedöma 
om Region Skåne Holding AB har säkerställt 
en aktiv ägarstyrning, uppföljning och kontroll 
av dotterbolagens verksamheter. 

Bakgrund 
I Region Skåne finns en bolagskoncern 
bestående av moderbolaget Region Skåne 
Holding AB med sex dotterbolag. Revisorerna 
beslutade under våren 2021 att genomföra en 
granskning av bolags- och ägarstyrning i 
Region Skåne. En del av granskningen har 
även avsett genomförda inköp och 
direktupphandlingar inom bolagskoncernen. 
 
Resultat av granskningen 
Bedömningen är att regionstyrelsen delvis har 
en tillräcklig uppsikt och en inte helt tillräcklig 
intern kontroll av bolagens verksamhet. 
Regionstyrelsen bedöms därmed 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. 

Regionstyrelsen har utifrån granskningens 
resultat säkerställt att nödvändiga 
beslutsärenden avseende bolagskoncernen 
har hanterats och prövat om bolagens 
verksamhet har varit förenlig med de 
fastställda ändamålen och utförts inom ramen 
för befogenheterna. 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. 

Regionstyrelsen har utformat en enhetlig 
struktur för intern kontroll som på en 
aggregerad nivå möjliggör för styrelsen att 
hålla sig informerad om hur den interna 
kontrollen fungerar i Region Skånes 
majoritetsägda bolag. 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 är krav enligt 
reglementet för intern kontroll. 
Regionstyrelsen har genomfört en årlig 
översyn av upphandlingsområdet i Region 
Skåne men har i uppföljningen inte utvärderat 
om upphandlingspolicyn efterlevs. 
Granskningen har påvisat brister gällande 
upphandling och inköp inom bolagskoncernen, 
främst avseende avsaknad av dokumentation 
och konkurrensutsättning. Regionstyrelsen 
bedöms därmed inte ha säkerställt att det finns 
en god intern kontroll inom området.   

Region Skåne Holding AB:s styrelse har i allt 
väsentligt bedrivit en aktiv ägarstyrning över 
dotterbolagen genom att ha följt upp 
bolagskoncernens verksamhet, händelser och 
resultat vid varje styrelsesammanträde. 
Holdingbolaget har även bedrivit en informell 
ägarstyrning genom att genomföra fyra 
ordförandeträffar och en VD-träff under året. 
Holdingbolaget bedöms dock inte fullt ut ha 
säkerställt att samtliga uppgifter enligt 
bolagspolicyn efterlevs. Genomförd 
granskning visar också att dotterbolagen inte 
fullt ut efterlever och har kännedom om de 
styrande dokumenten i Region Skåne, vilket 
visar på att holdingbolaget inte har säkerställt 
detta i enlighet med bolagspolicyn. 

Utifrån granskningsresultatet anges i 
rapporten sex rekommendationer riktade till 
regionstyrelsen och Region Skåne Holding 
AB. 


