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Finansiella samordningsförbund - förstudie 

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens 

samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens reviso-

rer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områ-

den som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. 

Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och 

revisionsplan. I ”Revisionsplan 2021” har revisorerna aktualiserat en förstudie 

avseende de finansiella samordningsförbund där Region Värmland är medlem. 

I Värmland finns sex olika finansiella samordningsförbund som Region Värm-

land tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länets kom-

muner är medlemmar i. Samordningsförbunden är: Samspelet, Arvika Eda 

samordningsförbund, Fryksdalens samordningsförbund, Klarälvdalens samord-

ningsförbund och Östra Värmlands samordningsförbund. Säffle och Årjäng in-

går i samordningsförbundet BÅDESÅ tillsammans med kommunerna: Bengts-

fors, Dals-Ed och Åmål. Det sistnämnda förbundet består av kommuner även 

från Västra Götalands län. BÅDESÅ administreras av Västra Götalands Reg-

ionen. 

 

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att de finansiella samord-

ningsförbundens verksamhet i stora delar är lagstyrd. Regionens möjligheter 

till styrning sker främst genom regionens representanter i samordningsförbun-

dens styrelser. Regionens tjänstemän i beredningsgrupper och styrgrupper kan 

också genom förslag etcetera påverka innehållet i de insatser som görs. 
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I förstudien har vi inte kunnat se att det i regionen tagits fram tydliga direk-

tiv/styrdokument avseende målsättningar för regionens engagemang i samord-

ningsförbunden. Det finns heller inte tydligt angivet och kommunicerat vilket 

ansvar, vilka roller och vilket uppdrag de valda styrelseledamöterna har i sam-

ordningsförbunden.   

Vi har inte kunnat finna att det i regionen tagits fram något styrdokument avse-

ende målsättning vad gäller att skapa förutsättningar för de insatser, projekt och 

åtgärder som utförs inom regionens verksamheter.  

 

I arbetet med förstudien har vi fått indikationer på att regionen och övriga hu-

vudmän haft svårt att bemanna beredningsgrupper, styrgrupper och samord-

nade insatser.  

Revisorerna rekommenderar Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårds-

nämnden att: 

• Utreda vilket ansvar och vilken roll regionen och dess representanter ska 

ha i samordningsförbunden.  

 

• Vid behov besluta om mål och styrdokument för regionens engagemang 

i de finansiella samordningsförbunden    

 

Vår bedömning är att revisorerna bör avvakta med genomförandet av en fördju-

pad granskning då beslutade mål och fastställda styrdokument bör finnas på 

plats innan det är meningsfullt att genomföra en fördjupad granskning.  

 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och 

Hälso-och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrel-

sen och nämnden avser att vidta, senast den 31 januari 2022. 
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