
Dokumentnamn 

PROTOKOLL §§ 152-161 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida 

Regionledningsförvaltningen 
Ann Christin Hamrén 

2022-08-25 22RS1 1(17) 

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 
 
 
 

Tid: 2022-08-25 
  
Plats: Närvården/Teams 

Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Glenn Nordlund (S) ordförande 
Sara Nylund (S) vice ordförande 
Jonny Lundin (C) 
Mattias Rösberg (SJVP) digitalt 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anna Strandh Proos (M) för Per Wahlberg (-) digitalt 
 
Under föredragningarna 
Sarah Karlsson (L) digitalt 
 
Tjänstepersoner 
Åsa Bellander digitalt 
Dick Rytterdahl digitalt 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Dialog om regionstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025 (bilaga A) 
Lena Lindgren 
 
Ekonomi övrig information (bilaga B) 
Dick Rytterdahl 

 
Upphandling av Linjäracceleratorer med tillbehör 
Arnold Eriksson 
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Upphandling av vårdtjänst inför införande av vårdlots (bilaga C) 
Christine Bylander 
 
Information lämnas även om ett extra finansutskott den 1 september. 
 

 
 

§ 152 Val av justerare 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 153 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 154 Svar på revisionsrapport; ”Granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2021-12-31”  

 
Diarienummer: 22RS4598 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Cecilia Vigren 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med 
anledning av revisionsrapporten ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2021-12-31”. Granskningen avser bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, samt om räkenskaperna är 
rättvisande. 
 
Den sammanvägda bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av regionens resultat och ställning. Årsredovisningen har vidare i 
allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 
 
Revisionen delar styrelsens bedömning av måluppfyllelse inom 
styrkortsperspektiven, men noterar dock att det är svårt att objektivt bedöma utfallet 
av finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning, bland annat eftersom resultatet är kraftigt påverkat av de extra tillskott 
som regionen fått med anledning av Coronapandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2021-12-31”, bilaga 
Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31”, 
bilaga 
Svar på revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-
31”, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport; Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2021-12-31”. 
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§ 155 Svar på revisionsrapport; ”Grundläggande granskning av 

Regionstyrelsen 2021”  
 
Diarienummer: 22RS4597 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Lena Lindgren, Dick Rytterdahl 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har i brev den 14 april 2022 bett om Regionstyrelsens 
kommentarer och synpunkter med anledning av revisionens grundläggande 
granskning 2021. 
 
Den sammanvägda bedömningen är att Regionstyrelsens styrning, uppföljning och 
kontroll av den egna verksamheten i huvudsak är tillräcklig. Därtill, att 
Regionstyrelsens styrkort för 2021 i huvudsak motsvarat gällande direktiv samt i 
stort omfattar relevanta inriktningsmål för styrelsens verksamheter. Revisionen 
delar också styrelsens bedömning av måluppfyllelse inom alla 
styrkortsperspektiven.  
 
Revisorernas rekommendationer är att;  
Gällande delegationsbeslut, vidhåller revisionen de lämnade bedömningar och 
rekommendationer som gavs i 2020 års fördjupade granskning Delegering av 
nämndernas beslutanderätt, som beskriver att styrelsen bör säkerställa en 
ändamålsenlig hantering avseende anmälan av delegationsbeslut och anmälan av 
beslutade vidaredelegeringar.   
 Säkerställa en god ekonomisk hushållning. 
 Att utveckla årliga finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. 
 Att ändra regionens policy i den meningen att revidering av ägardirektiv alltid 

ska beslutas av fullmäktige.  
 
Regionstyrelsen noterar och ser positivt på revisionens bedömning, att styrning, 
uppföljning och kontroll av den egna verksamheten i huvudsak är tillräcklig.  
I Regionstyrelsens föreliggande svar på revisionsrapport, besvaras/kommenteras de 
ovanstående områden som revisionen särskilt uppmärksammar genom 
rekommendationer.  

 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 
2021”, bilaga 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2021”, bilaga 
Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2021”, 
bilaga 
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Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport; Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 
2021”. 
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§ 156 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Handlingsplan för 

en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet (SOU 2022:11) 

 
Diarienummer: 22RS5747 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren  
Handläggare: Matthias Abelin 

 
Ärendebeskrivning 
Efter tidigare utredningar, 2011 och 2016, har regeringen beställt en handlingsplan 
för långsiktig utveckling av tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Området har haft problem med frågor om gränsdragning och 
samordning mellan olika huvudmän, olika förslag har funnits över tid om i vilken 
lag regleringen ska läggas i och statsbidrag har inte räknats upp på länge. 
 
Utredningen lämnar förslag för att renodla och klargöra regionernas uppdrag för 
tolktjänst, framför allt genom att lyfta regleringen från Hälso- och Sjukvårdslagen 
till en egen ny lag för tolktjänst. I samband med det avgränsas tolktjänstuppdraget 
till att inte inkludera arbetslivstolkning och tolkning för myndighetsärenden. 
Samtidigt får regionerna en utökad roll som samordnare gentemot andra huvudmän. 
Utredningen föreslår även möjlighet att införa valfrihetssystem. 
 
För den långsiktiga utvecklingen vill utredaren ha en nationell funktion och ökad 
nationell samordning. 
 
De föreslagna förändringarna innebär en kombinerad minskning och ökning av 
kostnader. Totalt räknar utredaren med en liten ökning av kostnaderna. 
Statsbidraget ska därför skrivas upp. 
 
Underlag 
Underlag för yttrandet har inhämtats från ekonomi, Vårdval Västernorrland och 
regionens tolktjänst. 
 
Regionledningsförvaltningens bedömning 
Förslagen är i linje med den allmänna utvecklingen mot god och nära vård samt 
ökad nationell samordning. 
 
Verksamheterna är över lag positiva till utredningens förslag. Dock att det finns 
oklarheter i utredningen kring vad en lagreglering av prioritering omfattar. 
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Verksamheterna har också haft delvis olika uppfattningar om möjlighet till 
valfrihetssystem. Vårdval Västernorrland tillstyrker att möjligheten ska finnas, men 
bedömer att det inte är aktuellt i nuläget, eftersom det inte finns problem med 
tillgänglighet. Tolktjänsten föreslår att möjlighet till valfrihetssystem avstyrks, 
eftersom valfrihet skulle fungera mindre väl för tolktjänst jämfört med andra 
verksamheter och på grund av de förhållanden som gäller för tolktjänst i en mindre 
region som Västernorrland. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet: Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11), 
bilaga 
Yttrande över remiss; Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11), bilaga 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 augusti 2022, § 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 augusti 2022, § 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 
2022:11)”. 
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§ 157  Revidering av riktlinje; Styrdokument 
 
Diarienummer: 22RS5531 
Ärendeansvarig: Mattias Eriksson 
Handläggare: Tobias Åsberg 

 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade 25 november 2020, § 195, att införa en ny styrmodell 
för Region Västernorrland successivt under 2021. Samtidigt beslutades att uppdra 
till regiondirektören att identifiera och stegvis föreslå revidering av övriga styrande 
dokument som berörs.  
 
Ärendet gäller revidering av riktlinjen för styrdokument för att anpassa till ny 
styrmodell samt till gällande politisk organisation samt förtydliga dokumenttyper 
och vad som gäller kring fastställande av styrdokument.  

 
Beslutsunderlag 
Nuvarande riktlinjen Styrdokument (10419/Version 7), beslutad av regionstyrelsen 
2018-06-07, § 223, bilaga 
Reviderad riktlinje Styrdokument (10419/Version a.k), bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att fastställa reviderad riktlinje Styrdokument (10419); samt 
 
att nuvarande version av riktlinje Styrdokument (10419), beslutad av 
regionstyrelsen 2018-06-07, § 223, upphör att gälla. 
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§ 158 Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället 
 
Diarienummer: 22RS2587 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors, Märta Molin 
Handläggare: Nina Ulander 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Den 23 september 2020, § 135, beslutade Regionfullmäktige 
 
- att avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland 
- att uppdra till regiondirektören att göra en översyn av nuvarande samverkan 

mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att denna åtföljs med 
förslag på en metod och struktur för samverkan i syfte att stärka hållbar regional 
utveckling och god och nära vård.” 

Uppdraget har i huvudsak genomförts i nära samarbete mellan regionlednings-
förvaltningen och regional utveckling. Bevakningen av uppdraget utifrån hälso- och 
sjukvårdsperspektivet har regionledningsförvaltningen ansvarat för.  
 
I översynen har en kartläggning av nuvarande samverkan gjorts och ytterligare 
behov av samverkan lyfts fram. Det är tydligt att samverkan med civilsamhällets 
aktörer kan utvecklas och det behövs verktyg för att nå ut till invånare som idag inte 
är en del av föreningslivet. Regional utveckling har inom ett flertal områden 
upparbetade kanaler och samverkan med civilsamhället. På motsvarande sätt 
behöver hälso- och sjukvården utveckla sin samverkan framför allt på 
primärvårdsnivå, vilket skulle skapa ett mervärde i omställningen till God och nära 
vård.  
 
Hösten 2021 gjordes en omvärldsbevakning där flera regioner kontaktades för att 
utforska hur långt de kommit i sin utvecklade samverkan med civilsamhället. 
Kontakter togs även med Myndigheten för stöd till ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 
 
Arbetet bör i hög utsträckning vara utmaningsdrivet, vilket innebär att de 
utmaningar regionen och/eller civilsamhället identifierat ska kunna ”lyftas i ljuset” 
för att gemensamt finna lösningar – i vissa fall okonventionella sådana.   
Förankring och fortsatt utveckling av samverkan kommer att krävas. Utifrån 
kartläggningens slutsatser och den omvärldsbevakning som gjorts är bedömningen 
att regional utveckling behöver fortsätta sin samverkan i de redan upparbetade 
kanalerna och nätverken.  
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Kontakter med relevanta aktörer och organisationer i civilsamhället behöver 
etableras och samverkan behöver integreras i det ordinarie arbetet. 

 
Beslutsunderlag 
Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället, bilaga 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 juni 2022, § 111, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 16 juni 2022, § 90, bilaga 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 juni 2022, § 111 
Nämnden för hållbar utveckling den 16 juni 2022, § 90 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att Region Västernorrland fortsätter utveckla en utmaningsdriven och bred 
samverkan tillsammans med civilsamhället kring komplexa samhällsutmaningar 
samt att nyttja den samverkansmodell som finns framtagen av MUCF (Myndigheten 
för stöd till ungdoms- och civilsamhällesfrågor);  
 
att ansvaret för samverkan med civilsamhället vilar på nämnderna/styrelsen och 
utgår från det ansvarsområde som regleras i vardera nämnds reglemente. I detta 
ingår bland annat att tydliggöra kontaktvägarna in till respektive förvaltning med 
syfte att underlätta för civilsamhällets olika aktörer; samt 
 
att samverkan med civilsamhället ska belysas i verksamhetsplanering och 
uppföljning.  
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§ 159 Beslutsformer vid utbudsförändringar – återremitterat ärende  
 
Diarienummer: 22RS3232 
Ärendeansvarig: Kjell Norman 
Handläggare: Henrik Kjellberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland tillämpar en beslutprocess i samband med så kallade 
utbudsförändringar, som förutsätter ett slutgiltigt beslut i regionfullmäktige. Denna 
ordning utgår i sin tur från ett beslut i dåvarande landstingsfullmäktige 2013 om att 
utbudsförändringar alltid skulle vara en fullmäktigefråga. På grundval av detta 
principbeslut har en praxis utvecklats som bland annat innebär att alla förändringar 
av fastställda vårdplatser på vårdavdelningsnivå och flera andra förändringar kring 
kapacitet och uppdrag i stort sett alltid beslutas av fullmäktige. 
 
Formerna för politiska beslut styrs i första hand av lagstiftning. Enligt 5 kap. 1 § 
kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen eller regionen. 
Regionen har på basis av förekommande lagstiftning upprättat reglementen som 
preciserar ansvar och uppgifter för utskott, nämnder och fullmäktige. 
 
Den praxis som har utvecklats bidrar dock till risker för oklarheter och långdragna 
beslutsprocesser kring delar av den mer operativa styrningen, eftersom 
landstingsfullmäktiges beslut utan åtskillnad klassificerar alla utbudsförändringar 
som principiella beslut. 
 
En utvecklingsbar hälso- och sjukvård bygger på en organisation som på ett flexibelt 
sätt klarar av att genomföra omställningar inom den egna verksamheten. Det måste 
betraktas som ett strategiskt mycket viktigt mål skapa en sådan varaktig 
omställningsförmåga. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att landstingsfullmäktiges beslut från februari 2013 
upphävs. Beslutet ersätts med en ordning som innebär att nämnderna gör en 
avvägning inom ramen för ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen och 
gör en bedömning i varje enskilt fall om ett beslutsärende kring en utbudsförändring 
är att betrakta som principiell fråga eller av större vikt för regionen (och som därmed 
kräver ett beslut i regionfullmäktige). 
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Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 26–27 april 2022, § 73, efter en 
minoritetsåterremiss med motiveringen: Att underlaget kompletteras med exempel 
på vilka beslut kring utbudsförändringar som ska hanteras av hälso- och 
sjukvårdsnämnden eller regionfullmäktige samt en sammanställning görs med alla 
Sveriges regioner. 
  
Bedömningen är fortsatt att det inte är möjligt att ange i förväg exakt vilka ärenden 
det handlar om, avvägningar behöver ske i varje enskilt fall.  Det är tveksamt om en 
mer omfattande genomgång av läget i alla regioner skulle tillföra särskilt mycket. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) yrkar avslag till beredningens 
förslag. 
 
Sara Nylund (S) och Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till beredningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s 
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens 
förslag bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
PM: Former för beslut vid utbudsförändringar, bilaga 
PM: Fullmäktiges uppgifter enligt kommunallagen, bilaga 
Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 27 februari 2013 §§ 20, 24 och 25, bilaga 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34, bilaga 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige den 26–27 april 2022, § 73, bilaga 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34 
Finansutskottet den 5 april 2022, § 69 
Regionstyrelsen den 12 april 2022, § 106 
Återremitterat vid regionfullmäktige den 26–27 april 2022, § 73 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att upphäva landstingsfullmäktiges beslut om att utbudsförändringar alltid    ska vara 
en fullmäktigefråga (2013-02-27 §§ 20, 24 och 25); samt 
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att beslutet ersätts med en ordning som innebär att nämnderna, inom ramen för 
ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen, gör en bedömning i varje 
enskilt fall om de kan fatta ett beslut kring en utbudsförändring eller om ärendet är 
att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt för regionen 
och som därmed kräver ett beslut i regionfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
Reservationer 
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. 
 
Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande enligt följande:  
”Sjukvårdspartiet motsätter att det gamla beslutet om utbudsförändringar från 2013 
fortsättningsvis ska ersättas av ett kommunallagstridigt förfarande vid besparingar 
och utbudsförändringar dvs minskning, ökning eller förflyttning av vård i alla dess 
former i Region Västernorrland. I beslutet från 2013 sägs att varje beslut om 
utbudsförändringar ska föregås av ett fullmäktigebeslut. Detta innebär att 
utbudsförändringar alltid kan ses ur ett patientperspektiv och inte enbart ur ett 
organisatoriskt perspektiv. Den föreslagna förändringen innebär att demokratin sätts 
på undantag, att offentlig insyn vid utbudsförändringar tas bort, att medias 
möjligheter att granska ansvariga undanröjs och att medborgarnas möjligheter att 
bevaka sina rättigheter kraftfullt decimeras.  
Detta beslut innebär även att den demokratiska processen upphör att fungera på det 
sätt som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och regelverk samt även 
förhindrar oppositionen att bedriva ett effektivt och konstruktivt oppositionsarbete.” 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Nämnden för hållbar utveckling 
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§ 160 Upphandling av Linjäracceleratorer med tillbehör 
 
Diarienummer: 22RS9154 
Ärendeansvarig:  Dick Rytterdahl 
Handläggare: Arnold Eriksson 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen avser köp av två Linjäracceleratorer med tillbehör till 
Sjukhusfysikenheten vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Utrustningen är 
avsedd att användas för strålbehandling av cancer. 

Uppdragsgivare är Anders Björeland, sjukhusfysiker vid länsverksamheten 
Onkologi och sjukfysikenheten vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.  

Nuläge 
Befintlig behandlingsutrustning börjar närma sig sin beräknade livslängd. Detta 
medför att risken för maskinhaverier ökar vilket leder till oplanerade störningar och 
stopp i strålbehandlingsprocessen. Avdelningen planerar även att införa ytterligare 
behandlingstekniker vilka befintlig utrustning inte kan hantera. Dessa behandlingar 
utförs i dag på annan ort, främst NUS. 

De två befintliga linjäracceleratorerna kräver dyrbara service- och 
uppgraderingsåtgärder. Då båda maskinerna driftsattes 2013 och deras beräknade 
livslängd är 10 år är dessa åtgärder svåra att motivera för att förlänga driften av dessa. 

Långvariga stillestånd på behandlingsutrustning kan leda till att patienter måste 
skickas till andra strålbehandlingscentra med stora kostnader som följd. 

Beräknad utgift: två utrustningar à 23 Mkr (totalt 46 Mkr) + utbildningskostnader ca 2 
Mkr. 

Eskil 
För år 2022 är beviljat 23 Mkr samt 2 Mkr (utbildning) enligt äskande refnr 2456, 
projektkod 1506. För år 2023 är äskandet likaså 23 Mkr, återstår dock att beviljas.  

Upphandlingen kommer att ske av en utrustning och utbildning med en option för 
köp av ytterligare en utrustning när ekonomin så tillåter. 

Upphandlingsförfarande 
Öppen upphandling. 

Utvärderingskriterier  
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris och kvalitet. 
Kvalitetskriterier är: 
 Funktion och Prestanda 
 Service, support och driftmiljö 
 Handhavande - ergonomi 
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Beslutsunderlag 
Upphandlingsförutsättningar, bilaga 
Krav på Leverantör, bilaga 
Kravspecifikation, bilaga 
Mall för upphandlingskontrakt, bilaga 
Utvärdering linjäraccelerator, bilaga 
  
Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att godkänna att Inköp och Upphandling får i uppdrag att genomföra upphandling 
av Linjäracceleratorer med tillbehör enligt lagt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Ekonomidirektören 
Verksamhetschef Inköp och Upphandling  
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§ 161 Ändrad tidpunkt för återrapportering av styrdokument och process 

Regionens försäkringsskydd 
 
Diarienummer: 22RS2696 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Dick Rytterdahl  

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen för Regionledningsförvaltningen har haft i uppdrag att under 
kvartal 1 2022 återrapportera Uppdrag efter revisionsrapport "Regionens 
försäkringsskydd", 19RS10800 ". Uppdraget går tillbaka till 2019 och syftar till att 
ta fram erforderliga styrdokument kring regionens försäkringsskydd, speciellt vad 
avser framtagande av en process och utvecklade rutiner inom området. Då arbetet 
varit nedprioriterat under pandemin beslutades om ändrad tid för återrapportering av 
uppdrag till september 2022 
av Regionstyrelsen den 16 mars 2022 (22RS2696). 
 
Beslutsunderlag 
Arbetet med att i samverkan med Söderberg&Partners (S&P) område ”Offentlig 
verksamhet” utarbeta rutiner och processer, definiera ansvarsförhållanden etc. samt 
utvärdera vilka delar av den tjänsteportfölj som S&P erbjuder har pga. resursbrist 
från såväl Regionens som S&P´s sida inte framskridit som planerat. Detta medför 
ytterligare ett kvartals försening för färdigställande, varför förlängd tid för 
återrapportering inför beslut är nödvändig. 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att förlänga tid för återrapportering för beslut avseende uppdrag efter 
revisionsrapport "Regionens försäkringsskydd", 19RS10800” till december 2022 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Jonny Lundin 
 


