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§ 155 

Granskning av Norra 
sjukvårdsregionförbundet 
Dnr 509-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut: 

1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvars-

frihet för den tid revisionen omfattar. 

2. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verk-

samhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2019. Bedömningen är att 

direktionen genomfört verksamhet i enlighet med förbundsordningen och de 

uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om för år 2019.  

Granskningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamhet på ett 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskap-

erna är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll har varit 

tillräcklig.  Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning god-

känns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

2019 års verksamhet. 

Ärendet 
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), är ett samverkansorgan för de fyra 

regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region 

Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds 

av en förbundsdirektion och har till uppgift att tillvarata och utveckla region-

ernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och 

forskning. Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och reg-

ionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum, RCC 

Norr. För revision av förbundet finns fyra revisorer, en från varje region. 

Regionfullmäktige i respektive region beslutar om ansvarsfrihet för för-

bundsdirektionen utifrån förbundets årsredovisning och revisorernas gransk-

ning. För år 2019 redovisar förbundet ett positivt resultat med 740 tkr. Utfal-

let överstiger budget med cirka 1 339 tkr vilket beror på att verksamhetens 

nettokostnader är lägre än budget. Förbundet har under 2019 bland annat 

haft uteblivna kostnader för lokalanpassning (-200 tkr) och projekt klinisk 

fysiologi (-200 tkr) samt lägre kostnader för kunskapsstyrning (+200 tkr), 

revision (+330 tkr), regiondagarna (+100 tkr) och återföring av balansmedel 

(+170 tkr).  

Revisorernas granskning av förbundets verksamhet år 2019 har inte gett 

anledning till någon anmärkning. Revisorerna tillstyrker därför att regionför-
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bundets årsredovisning 2019 godkänns och att ledamöterna i förbundsdirekt-

ionen beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Grundläggande granskning 2019, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Granskning av delårsbokslut per augusti 2019, Norra sjukvårdsregionför-

bundet 

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti, Norra 

sjukvårdsregionförbundet 

Granskning av räkenskaper 2019, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Revisionsberättelse för 2019, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Beslutsunderlag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

  


