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Revisorerna i NRF 2022-03-22  
 

  
 

 

 Fullmäktige i 

 

Region Norrbotten 

Region Västernorrland 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Västerbotten 

 

Kopia till direktionen i Norra  

sjukvårdsregionförbundet  

 

 

Revisionsberättelse för år 2021  
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som direk-

tionen i Norra sjukvårdsregionförbundet (org.nr 222000-1651) bedrivit under 

år 2021. 

 

Direktionen har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, be-

slut, riktlinjer och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De 

ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna har 

till uppgift att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 

om direktionen bedrivit verksamheten enligt de uppdrag, mål, lagar och före-

skrifter som gäller för verksamheten. Granskningen är genomförd enligt 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsord-

ningen och revisionsreglementen. Granskningen har genomförts med den in-

riktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och ansvarsprövning. 

 

Vi bedömer att direktionen i huvudsak genomfört verksamheten i enlighet 

med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen 

har beslutat om för år 2021. 

 

- Vi bedömer sammantaget att direktionen i Norra sjukvårdsregionför-

bundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

- Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål som direktionen beslutat om.  

- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i 

huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål och uppdrag som 

direktionen ställt upp. Direktionen uppnår dock inte de mål som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning.  
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Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direk-

tionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner direktionens årsredo-

visning för år 2021. 

 

 

Vi åberopar bifogade rapporter 

 

 

 

Digital signering. 

 

 

 

Birgitta Persson   Bert Öhlund 

Utsedd av Region   Utsedd av Region- 

Norrbotten    Västerbotten 

 

 

 

 

Viveka Asproth   Else Ammor 

Utsedd av Region   Utsedd av Region 

Jämtland Härjedalen   Västernorrland 

 

 

Bilagor: 

 

- Grundläggande granskning år 2021 

- Granskning årsredovisning 2021 

- Granskning av god ekonomisk hushållning, finansiella mål 

- Granskning av delårsrapport 2021-08-31, Finansiell del 

- Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2021-08-31 
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