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Tid: 2022-09-29 
  

Plats: Närvården/Teams 
Härnösand 

  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter  
Anna Strandh Proos (M) ordförande, digitalt 
Ingeborg Wiksten (L) digitalt 
Lars-Gunnar Hultin (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Christina Nordenö (S) för Sara Nylund (S), digitalt 
Jessica Ulander (C) för Bo Grafström (KD), digitalt 
 
Under föredragningarna 
Helena Wersén digitalt 
 
Tjänstepersoner 
Åsa Bellander digitalt 
Ann Christin Hamrén sekreterare 

 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Information från t f HR-direktören 
- Rekrytering av HR-direktör 
- Gemensam inbyggd företagshälsovård tillsammans med Sundsvalls kommun 
- Avslutningssamtal mm 
- Förvaltningsledare för HR-systemen mm 
Åsa Bellander 
 
Revisionsrapport; Uppföljande granskning av regionens projektstyrning (bilaga A) 
Jonas Bylund 
 
 

 

 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
PERSONALPOLITISKA OCH ALLMÄNNA 
UTSKOTT 
Datum Dnr Sida 

2022-09-29 22RS1 2 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Revidering av riktlinje, Uppdragsbeskrivning Regionarkivet (bilaga B) 
Fredrik Granholm 

 
Uppföljningen sommaren 2022; samt 
Information om samtal med MIUN angående utlokaliserade SSK-
utbildningarna/VFU (bilaga C-D) 
Monika Johansson 
 
Uppföljning SAM handlingsplan (bilaga E) 
Annika Lindblom 
 
Framtida läkarbemanning i Region Västernorrland (bilaga F) 
Jonas Lindbäck 
 

 
§ 18 Val av justerare 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet beslutar 
 
att utse Lars-Gunnar Hultin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 19 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar personalpolitiska och allmänna utskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 20 Svar på revisionsrapport ”Uppföljande granskning av regionens 

projektstyrning”  
 
Diarienummer: 22RS7554 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin 
Handläggare: Jonas Bylund 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med 
anledning av revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av regionens 
projektstyrning”.  
 
Under 2020 genomfördes en granskning som främst inriktad mot projekt inom 
regionens projektportfölj, med syfte att bedöma om det fanns en tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll av regionens projekt. Granskningen visade att uppföljning 
och kontroll av projekt varit otillräckligt. Revisionens rekommendationer har legat 
till grund till ett arbete som pågår för ett fortsatt arbete gällande projektstyrning 
samt införande av ett strukturerat sätt att arbete med utveckling s.k. 
utvecklingsprocessen. Detta arbete har följts upp av regionstyrelsen. Den införda 
utvecklingsprocessen och översyn av projektkontorets rutiner är enligt revisorerna 
relevanta och väsentliga åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Uppföljande granskning av regionens 
projektstyrning”, bilaga 
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av regionens projektstyrning”, bilaga 
Svar på revisionsrapport ”Uppföljande granskning av regionens projektstyrning”, 
bilaga 
 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av regionens 
projektstyrning”;  
 
att uppdra till regiondirektören att fortsätta följa arbetet så det planerade åtgärderna 
slutförs; samt 
 
att fortsatt uppföljning utifrån planerade åtgärder sker genom ordinarie former för 
löpande återrapportering enligt årshjul. 
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§ 21 Revidering av riktlinje ”Uppdragsbeskrivning för regionarkivet” 
 
Diarienummer: 22RS7504 
Ärendeansvarig: Krister Bjermert 
Handläggare: Fredrik Granholm 

 
Ärendebeskrivning 
Regionledningsförvaltningens kansli har sett över regionarkivets 
uppdragsbeskrivning och reviderat den för att harmonisera med förändringar i 
arbetssätt samt förenklat vissa stycken. 
 
Regionens arkivreglemente anger att regionstyrelsen är arkivmyndighet enligt 7–9 
§§ arkivlagen (1990:782) och huvudman för regionarkivet. 
 
Arkivmyndigheten har rätt att överta allmänna handlingar från en myndighet som 
står under dess tillsyn, både efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt 
beslut av arkivmyndigheten. För vård och tillhandahållande av arkivmyndighetens 
och till denna överlämnade handlingar finns ett regionarkiv. 
 
Dessa riktlinjer specificerar regionarkivets uppdrag enligt arkivreglementet. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad riktlinje; Uppdragsbeskrivning Regionarkivet (519956), 
bilaga 
Riktlinje Uppdragsbeskrivning Regionarkivet (519956), fastställd av 
Regionstyrelsen den 15 december 2020, § 304, bilaga 
 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att fastställa reviderad riktlinje ”Uppdragsbeskrivning Regionarkivet (519956)”; 
samt 
 
att ”Uppdragsbeskrivning Regionarkivet (519956)”, fastställd av Regionstyrelsen 
den 15 december 2020, § 304 därmed upphör att gälla. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anna Strandh Proos 
 
 
 
Lars-Gunnar Hultin 
 
 


