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Kallelse/Föredragningslista 

Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs 
Sjukhus den 2 april 2020 

Plats: Distansmöte 

Tid: Kl. 09.30 – 13.00 

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till 

Lisbeth Jinnestål Fernow, lisbeth.jinnestal_fernow@vgregion.se 

Inledande formalia 
 Mötets öppnande 

 Upprop  

 Val av justerare 

 Justeringsdatum 

 Eventuella beslut om närvarorätt 

 Eventuella beslut om yttranderätt 

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som kommer till eller stryks 

Beslutsärenden 
1. Delegeringsordning 2020 

Diarienummer SKAS 2020-00190 

2. Åtgärder för en ekonomi i balans 2020 

Diarienummer SKAS 2019-00461 

3. Tillfällig förändring av tillgänglighetsmål 

Diarienummer SKAS 2020-00202 

4. Tillfällig förändring av anställningsprövning 

Diarienummer SKAS 2019-00639 

Delegeringsärenden 
1. Anmälan av delegeringsbeslut 2 april 2020 

Diarienummer SKAS 2020-00069 

Anmälningsärenden 
1. Styrelsen för Närhälsans beslut om information om Närvårdscentrum i 

Mariestad - en pilotverksamhet mellan Närhälsan Mariestad vårdcentral 
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och Skaraborgs Sjukhus 

Diarienummer SKAS 2020-00140 

2. Regionstyrelsens beslut om PCB-sanering etapp 3, del 2 av 2 - begäran om 

genomförandebeslut 

Diarienummer SKAS 2020-00210 

3. Revisorskollegiets beslut om Revisorskollegiets ansvarsprövning 2019 

Diarienummer SKAS 2020-00221 

Information 
A. Statusrapport covid -19 

B. Revisionsgranskningar 2020 

C. Uppföljning internkontrollplan 

D. Statusrapport FVM 

E. Ekonomi och produktion 

F. Kvalitet och patientsäkerhet 

G. Uppföljning från regionstyrelsens möte 2020-03-31 

H. Sjukhusdirektörens information 

I. Information från presidiet 

 

Pär Johnson (L) 

Ordförande 

Tänk på miljön 
Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se) 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-03-12 

Diarienummer SKAS 2020-00190 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Petter Hjalmarsson 

Telefon: 070-082 57 29 

E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Delegeringsordning 2020 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer förslaget till 

delegeringsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet ska styrelsen varje år ta ställning till delegering av 

beslutanderätt. Styrelsen frö Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fattade senast ett sådant 

beslut den 28 februari 2019. 

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns en standard för delegeringsordning som 

används som utgångpunkt inom alla nämnder och styrelser, med lokala 

anpassningar. 

Det förslag till delegeringsordning som styrelsen nu ombes ta ställning till 

innehåller följande förändringar jämfört med 2019 års delegeringsordning: 

 Beslut avseende avskrivning och nedskrivning av kundfordran delegeras 

direkt till ekonomichefen istället för sjukhusdirektören (se p 5 och 6 i 

förslaget till delegeringsordning). 

 Beslutstypen ”Utse säkerhetsansvarig/säkerhetsfunktion” tas bort i 

enlighet med den regionala standarden. 

 Beslut om fastställande av arkivorganisation får vidaredelegeras i enlighet 

med den regionala standarden (se p 20 i förslaget till delegeringsordning). 

Beredning 
Ärendet är berett inom kvalitets- och utvecklingsenheten. 

 Sjukhusledning 2020-03-10 

 Verksamhetsråd 2020-03-17 

 Presidium 2020-03-19 

 MBL § 19 2020-03-25 
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Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 

Sjukhusdirketör 

Susanne Gustavsson 

Kvalitetschef

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
 Förslag till delegeringsordning 

Besluten skickas till 
 Sjukhusledning 

 Verksamhetsråd 
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Delegeringsordning 

Diarienummer SKAS 2020-00190 

 

Fastställd av styrelsen för Skaraborgs 

Sjukhus ÅÅÅÅ-MM-DD

 

 

 

 

 

 

Delegeringsordning för styrelsen för Skaraborgs 
Sjukhus  
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är i kommunalrättslig mening en nämnd. De lagliga 

förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen 

(2017:725). Det som från styrelsen delegeras är rätten att fatta vissa beslut.  

 

Delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus kompletteras av förvaltningschefens 

vidaredelegeringar. Det är förvaltningschefen som beslutar om vidaredelegation på de 

punkter där styrelsen/styrelsen har angivit att vidaredelegering kan ske.  

Förutsättningar för delegering 

Styrelsedelegering 
Styrelsen får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta 

på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Styrelsen får 

även uppdra åt en anställd att besluta. Delegering kan avse en hel ärendegrupp 

eller ett enskilt ärende. 

Delegeringsförbud 
Det går inte att delegera beslutanderätten till anställd och förtroendevald i 

förening (s.k. blandad delegering). Vissa ärenden får inte delegeras utan kräver 

styrelsebeslut. 

 

Ärenden som inte får delegeras av styrelsen: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. 

 Yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 

styrelsen. 

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Anmälningsskyldighet 
Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Delegerade brådskande 

beslut ska alltid anmälas till styrelsen. Styrelsen ska besluta om i vilken 
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utsträckning övriga beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till den. 

Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 

genom laglighetsprövning. 

Brådskande ärenden 
En styrelse får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som styrelsen har 

utsett att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att 

styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens 

nästa sammanträde. 

Vidaredelegering 
Om en styrelse uppdrar åt en förvaltningschef inom styrelsens 

verksamhetsområde att fatta beslut, får styrelsen överlåta åt förvaltningschefen att 

i sin tur vidaredelegera beslutanderätten, det vill säga förvaltningschefen uppdrar 

åt en annan anställd att besluta i stället. En delegering kan vidaredelegeras endast 

i ett led. Styrelsen bestämmer hur anmälan ska ske, detta anges i 

delgeringsordningen. 

Återkallelse av delegering 
Styrelsen kan när som helst återkalla en delegering eller föregripa ett beslut i ett 

visst ärende genom att ta över ärendet från delegaten och själv fatta beslut. Både 

styrelsen och förvaltningschefen som fått rätt att vidaredelegera ett beslut kan 

återkalla vidaredelegeringen eller föregripa ett beslut som vidaredelegeras genom 

att själv fatta beslut i ärendet. 

Delegeringsbeslut eller verkställighetsbeslut? 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som delegeras (delegeringsbeslut) och 

beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegering och ren 

verkställighet är emellertid inte helt klart. Några skillnader kan dock 

uppmärksammas. 

Delegeringsbeslut 
 Delegering innebär att överföra beslutanderätten från en styrelse till en 

delegat (den person som på styrelsens vägnar har fått rätt att besluta i visst 

ärende). 

 Ett delegeringsbeslut kännetecknas att det finns alternativa lösningar och 

att vissa överväganden och bedömningar måste göras av beslutsfattaren 

innan beslut fattas. 

 Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett ett styrelsebeslut 

och kan inte ändras av styrelsen. 

 Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan laglighetsprövas, om det 

inte i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om 

överklagande. Det innebär att delegatens beslut kan överklagas i allmän 

förvaltningsdomstol på samma sätt som styrelsens beslut. 

Verkställighetsbeslut 
 Verkställighetsbeslut kännetecknas av att utrymme saknas för alternativa 

lösningar eller självständiga bedömningar. 
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 Verkställighetsbeslut är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas 

av de anställda i kraft av deras tjänsteanställning. 

 Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy 

och riktlinjer, lagstiftning, regel i avtal och arbetsbeskrivningar. 

 Verkställighetsbeslut kan inte överklagas i allmän förvaltningsdomstol 

enligt kommunallagens bestämmelser. 

 Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 

Särskilt om inköp och att ingå avtal 
Enligt regionens inköpspolicy och riktlinje för inköp är det hälso- och sjukvårdsnämnder, 

hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen som, med tjänstemannastöd av 

koncerninköp, ska genomföra upphandling, även direktupphandlingar, och teckna avtal 

med leverantörer. Övriga nämnder och styrelser får endast avropa från dessa regionalt 

upphandlade avtal och ska inte teckna egna avtal med leverantörer. Vid behov av inköp av 

vara eller tjänst som inte finns upphandlad ska en inköpsanmodan skickas till de regionala 

inköpsfunktionerna. 

 

När det gäller frågan om vem som är behörig att göra avrop från de regionalt upphandlade 

avtalen är det viktigt att ha klart för sig om transaktionen genomförs med stöd av 

delegation eller inom ramen för ren verkställighet. 

 

I praktiken kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till 

området verkställighet. Ökad målstyrning och decentralisering leder till att gränsen mellan 

delegation och verkställighet förskjuts. Finns det klara målsättningar för verksamheten är 

det mycket som talar för att många beslut i ekonomiska frågor kan anses ske inom ramen 

för verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande. 

 

Lägre tjänstemäns rätt att utifrån gällande principer och ramar göra vardagliga inköp av 

varor och tjänster kan oftast betraktas som ren verkställighet. För en tjänsteman som har 

budgetansvar eller attesträtt kan en stor del av den ekonomiska beslutanderätten anses vara 

inbyggd i tjänsten som ren verkställighet. 

 

Attestant ska utses enligt delegeringsordningen och denne har det övergripande ansvaret 

för den ekonomiska transaktionen. Attest innebär att godkänna att den ekonomiska 

händelsen är ändamålsenlig och ryms inom beslutad budget. Attesten innebär också 

kontroll att övriga formella beslut finns, samt att kontroller enligt riktlinjer och rutiner har 

utförts.  

 

Utgångspunkten när det gäller normala ekonomiska transaktioner som avser drift bör 

kunna vara att sådana beslut utgör ren verkställighet. 

 

Det bör också finnas en övre beloppsgräns för delegationsbeslut om ekonomiska 

transaktioner. Annars riskerar styrelsen att avhända sig det ekonomiska ansvaret för 

verksamheten. I ett bolag har en firmatecknare rätt att binda bolaget i samma utsträckning 

som styrelsen. En kommunal nämnd däremot får inte delegera beslutanderätt i ärenden som 

avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. En delegation utan övre 

beloppsgräns medför möjlighet att fatta beslut som får sådana verkningar. 
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Delegeringsbeslut Område Delegat Vidare- 
delegering 

Villkor/ 
avgränsning 

Anmärkning Anmälan till 
styrelsen 

Styrande 
dokument 

1 Ärenden som är så brådskande att de 
inte kan vänta till nästa sammanträde 

styrelse ordförande nej   Vice ordförande 
är ersättare 

Nästkommande 
sammanträde 

Kommunallagen 
6 kap, 39 § 

2 Uppdrag till styrelsens ledamöter om 
deltagande i kurser och konferenser, 
studiebesök 

styrelse ordförande nej   Vice ordförande 
är ersättare 

Nästkommande 
sammanträde 

Arvodesbestäm
melser för 
förtroendevalda i 
Västra 
Götalandsregion
en 

3 Utse attestanter och utanordnare ekonomi förvaltningschef ja    Sammanfattande 
lista vid 
delårsrapport och 
årsredovisning 

Policy attest och 
utanordning 
Riktlinje attest 
och utanordning 

4 Sälja eller ge bort lös egendom ekonomi förvaltningschef ja Högst 3 
basbelopp 

  Nästkommande 
sammanträde 

Sahlgrenska 
Universitetssjukhu
set genom 
International Care 
(SIC) har uppdrag 
att samordna, 
kvalitetssäkra och 
utveckla VGR:s 
internationella 
materialbistånd till 
utvecklingsländer, 
RS 2019-08-27, § 
199 

5 Avskrivning av kundfordran gentemot 
betalningsskyldig 

ekonomi ekonomichef ja Högst 2 
basbelopp 

Avskrivning av 
kundfordringar 
med mindre 
belopp sker enligt 
fastställd rutin 
kopplad till 
riktlinjer för in- 
och utbetalningar 

Sammanfattande 
lista vid 
delårsrapport och 
årsredovisning. 

Riktlinjer för in- 
och 
utbetalningar i 
Västra 
Götalandsregion
en 

6 Nedskrivning av kundfordran (i 
redovisningen) i de fall förvaltningen har 
behov att skriva ned fordran tidigare än 
gällande regler i ekonomihandbok 

ekonomi ekonomichef ja     Nästkommande 
sammanträde 

Riktlinjer för in- 
och 
utbetalningar i 
Västra 
Götalandsregion
en 
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Delegeringsbeslut Område Delegat Vidare- 
delegering 

Villkor/ 
avgränsning 

Anmärkning Anmälan till 
styrelsen 

Styrande 
dokument 

7 Ta emot gåva ekonomi förvaltningschef ja Samråd med 
enhet juridik vid 
tveksamhet 
och/eller > 3 
basbelopp.  

  Nästkommande 
sammanträde 

Beakta 
Socialstyrelsens 
riktlinjer för 
gåvor till 
personal inom 
hälso- och 
sjukvård 

8 Beslut om extern representation Ekonomi förvaltningschef ja   Nästkommande 
sammanträde 

Riktlinje 
Representation 
2019-2024 

9 Beslut om tilldelning vid förnyad 
konkurrensutsättning (speciell avropsform 
från upphandlade ramavtalsleverantörer) 

ekonomi förvaltningschef ja Avser befintligt 
upphandlat 
avtal. 

Enligt 
inköpsinstruktion. 

Nästkommande 
sammanträde 

Inköpspolicy 
  
Riktlinjer för 
inköp 
 

10 Beslut om inköp av tjänst eller vara ekonomi förvaltningschef ja Max 10 mnkr 
och/eller 5 års 
avtalstid 

Inköp av varor 
och tjänster till 
den dagliga 
verksamheten är 
normalt att anse 
som verkställighet 
och kan göras 
utan delegering.  
 
Lokala och 
regionala riktlinjer 
och rutiner för 
inköp ska alltid 
följas. 
 
Samråd med 
ekonomienheten 
vid tveksamhet 
om ett inköp är att 
anse som 
verkställighet eller 
beslut. 

Nästkommande 
sammanträde 

Inköpspolicy 
  
Riktlinjer för 
inköp 
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Delegeringsbeslut Område Delegat Vidare- 
delegering 

Villkor/ 
avgränsning 

Anmärkning Anmälan till 
styrelsen 

Styrande 
dokument 

11 Omfördelning av medel för utrustnings- 
och lokalinvesteringar 

ekonomi förvaltningschef ja Inom den totala 
ramen för 
styrelsens 
investerings-
beslut 

Styrelsen fattar 
årligen beslut om 
investeringsplan 
för utrustning och 
lokaler. 

Nästkommande 
sammanträde 

 

12 Beslut om att ingå och säga upp 
hyresavtal för lokaler 

fastighet förvaltningschef ja Med en årshyra 
på högst 1 mnkr 
eller 
kontraktstid på 
högst 4 år. 

Vid ändring av 
utbudspunkt ska 
samråd ske med 
HSN. Samråd ska 
också ske med 
Västfastigheter. 
För administrativa 
lokaler gäller 
särskilda regler. 

Nästkommande 
sammanträde 

RS 19 juni 2012, 
§ 137 

13 Anställning av personal HR/personal förvaltningschef  ja     Sammanfattande 
lista vid varje 
ordinarie 
styrelsesammant
räde. 

  

14 Skiljande från anställning utan egen 
begäran 

HR/personal förvaltningschef  ja     Sammanfattande 
lista vid varje 
ordinarie 
styrelsesammant
räde. 

Lagen om 
anställningsskyd
d (LAS) 7 och 18 
§§ 

15 Disciplinär åtgärd HR/personal förvaltningschef  ja   Sammanfattande 
lista vid varje 
ordinarie 
styrelsesammant
räde. 

11 § AB 

 Utse säkerhetsansvarig/ 
säkerhetsfunktion 

verksamhet förvaltningschef nej     Nästkommande 
sammanträde 

Riktlinje för 
informationssäke
rhet antaget av 
regionstyrelsen 
2015-09-01 § 
194 
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Delegeringsbeslut Område Delegat Vidare- 
delegering 

Villkor/ 
avgränsning 

Anmärkning Anmälan till 
styrelsen 

Styrande 
dokument 

16 Beslut att inte lämna ut allmän handling kansli förvaltningschef ja   Beslut avser 
exempelvis 
avslag, förbehåll 
eller omprövning 
av beslut. 

Nästkommande 
sammanträde 

OSL 6 Kap  

17 Avvisande av överklagande som kommit 
in för sent 

kansli förvaltningschef ja Gäller inte 
laglighetsprövni
ng enligt 
kommunal-
lagen. 

  Nästkommande 
sammanträde 

  

18 Utse dataskyddsombud kansli förvaltningschef nej   Anmäls till 
Datainspektionen 

Nästkommande 
sammanträde 

 

19 Beslut med anledning av styrelsens 
personuppgiftsansvar 

kansli förvaltningschef ja   Till exempel 
beslut om att ingå 
biträdesavtal eller 
beslut enligt 
artiklarna 12.5 
och 15–21 i EU:s 
dataskydds-
förordning. 

Nästkommande 
sammanträde 

Dataskyddsför-
ordningen 
(GDPR) 

20 Fastställa arkivorganisation kansli förvaltningschef ja    Nästkommande 
sammanträde 

Föreskrifter och 
riktlinjer om 
arkiv- och 
informationshant
ering i Västra 
Götalandsregion
en 

21 Fastställa klassificeringsstruktur kansli förvaltningschef ja    Nästkommande 
sammanträde 

Föreskrifter och 
riktlinjer om 
arkiv- och 
informationshant
ering i Västra 
Götalandsregion
en 
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Delegeringsbeslut Område Delegat Vidare- 
delegering 

Villkor/ 
avgränsning 

Anmärkning Anmälan till 
styrelsen 

Styrande 
dokument 

22 Fastställa myndighetsspecifik 
dokumenthanteringsplan/beslut om 
tillämpning av Arkivstyrelsens bevarande- 
och gallringsbeslut 

kansli förvaltningschef ja    Nästkommande 
sammanträde 

Föreskrifter och 
riktlinjer om 
arkiv- och 
informationshant
ering i Västra 
Götalandsregion
en 

23 Fastställa arkivbeskrivning kansli förvaltningschef ja    Nästkommande 
sammanträde 

Föreskrifter och 
riktlinjer om 
arkiv- och 
informationshant
ering i Västra 
Götalandsregion
en 

24 Besluta om förteckning över IT-
system/samarbetsytor som innehåller 
elektroniska handlingar 

kansli förvaltningschef ja     Nästkommande 
sammanträde 

Föreskrifter och 
riktlinjer om 
arkiv- och 
informationshant
ering i Västra 
Götalandsregion
en 

25 Besluta om plan för bevarande av 
elektroniska handlingar 

kansli förvaltningschef ja     Nästkommande 
sammanträde 

Föreskrifter och 
riktlinjer om 
arkiv- och 
informationshant
ering i Västra 
Götalandsregion
en 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-03-24 

Diarienummer SKAS 2019-00461 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Åsa Ranbro Jansson 

E-post: asa.ranbro@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Åtgärder för en ekonomi i balans 2020 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen noterar informationen om det ekonomiska läget och 

åtgärdsarbetet för en ekonomi i balans. 

2. Styrelsen informerar regionstyrelsen om det ekonomiska läget och 

svårigheten att uppnå ekonomi i balans 2020 på grund av pågående 

åtgärder till följd av pandemi.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför verksamhetsår 2020 bedömdes Skaraborgs Sjukhus ekonomiska obalans uppgå till 

cirka -170 miljoner kronor inklusive effekt av de åtgärder som beslutats och genomförts 

under 2019. För att minska underskottet har åtgärder planerats och i olika grad 

genomförts, såväl sjukhusgemensamma som verksamhetsspecifika åtgärder.  

Framtagna åtgärder kommer på grund av pågående pandemi inte kunna genomföras enligt 

plan. Hur stor påverkan detta får är i dagsläget svårt att bedöma.  I en situation där en 

större andel än normalt av sjukhusets medarbetare är sjukskrivna och lediga för vård av 

sjukt barn samtidigt som behovet att förbereda och bemanna för en kommande ökning av 

antal patienter insjuknade i covid -19, är möjligheten att minska kostnaden genom att 

minska antal nettoårsarbetare starkt begränsad. Verksamhetens chefer har fokus på att 

hantera och begränsa pandemins konsekvenser och arbetet med åtgärder för en ekonomi i 

balans har tillfälligt avstannat. 

Konsekvenserna av att en stor del av den planerade vården har ställts in, både 

besök och operationer, kommer att påverka måluppfyllelsen för tillgängligheten 

negativt och kostnaderna för att komma ikapp med det produktionsbortfall som 

uppstått är troligtvis betydande. Möjlighet kan eventuellt finnas att köpa viss vård 

från externa vårdgivare, antalet nettoårsarbetare kan behöva utökas under en 

övergångsperiod, behovet att anlita bemanningsföretag kan öka. En positiv effekt 

av de åtgärder som nu vidtas med anledning av pandemin är att antal digitala 
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besök och telefonbesök ökat, ett arbetssätt som är önskvärt ur ett kostnads- och 

produktivitetshänseende och som påskyndats av rådande omständigheter. 

Beredning 

Risk- och konsekvensanalys 
Ange om risk- och konsekvensanalys är genomförd 

☐ Ja  

☒ Nej 

Beslutsfattare 

☒ Styrelsebeslut   

☐ Delegeringsbeslut Beslutsfattare: 

☐ Verkställighetsbeslut Beslutsfattare: 

Kommunikation 

Ärendet kommuniceras genom  

☐ Fokus SkaS – intranät 

☐ VGR – övriga VGR 

☐ I linjen 

☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 

☐ APT-info 

☐ Media 

☒ Expediering av beslut 

☒ Annat, ange: Beslutet skickas för kännedom till regionstyrelsen 

Kommunikationsplan 

☐ Ja  

☒ Nej 

☐ MBL Datum:  

 Ansvar:  

☒ Sjukhusledning Datum: 2020-03-24 

 Ansvar:  Åsa Ranbro Jansson 

☐ Verksamhetsråd Datum:  

 Ansvar:  

☒ SkaS presidium Datum: 2020-03-19 

 Ansvar:  Åsa Ranbro Jansson 
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Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 

sjukhusdirektör  

Åsa Ranbro Jansson 

sjukhusdirektör 

Skickas till 
 Sjukhusledning för kännedom 

 Verksamhetsråd för kännedom 

 Regionstyrelsen för kännedom   

regionstyrelsen@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-03-23 

Diarienummer SKAS 2020-00202 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Petter Hjalmarsson 

Telefon: 070-082 57 29 

E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Tillfällig förändring av tillgänglighetsmål 

Förslag till beslut 
1. Med anledning av den pågående pandemin beslutar styrelsen för 

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) att tillgänglighetsmålet för Skaraborgs 

Sjukhus läggs åt sidan och den elektiva vården dras ner till förmån för den 

akuta vården och vårdplatstillgången. 

2. Beslutet gäller tills vidare med uppföljning varje vecka så länge åtgärden 

behövs. 

3. Beslutet skickas till östra hälso- och sjukvårdsnämnden som uppmanas 

kontakta SkaS ordförande om man inte instämmer i denna prioritering. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus har från 2020-03-12 försatts i stabsläge på grund av den 

pågående pandemin. På initiativ av ordföranden föreslås styrelsen för Skaraborgs 

Sjukhus fatta beslut om att tillfälligt nedprioritera de tillgänglighetsmål som gäller 

för sjukhuset. Detta görs för att sjukhuset ska kunna omfördela resurser från den 

elektiva till den akuta vården. 

I avvaktan på styrelsens beslut har ordföranden, med stöd av 6 kap 39 § 

kommunallagen och punkt 1 i delegeringsordningen om brådskande beslut som 

inte kan avvaktas, fattat ett beslut med motsvarande innebörd. 

Beredning 
Ärendet behandlades under presidiets sammanträde 2020-03-19. 
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Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 

Sjukhusdirektör 

Susanne Gustavsson 

Kvalitetschef 

Tidigare beslut 
 Delegeringsbeslut – SKAS 2020-00202-1 Tillfällig förändring av 

tillgänglighetsmål Skaraborgs Sjukhus 

Besluten skickas till 
För kännedom 

 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-03-23 

Diarienummer SKAS 2019-00639 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Petter Hjalmarsson 

Telefon: 070-082 57 29 

E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Tillfällig förändring av anställningsprövning 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att 

tillfälligt förändra i anställningsprövningen med anledning av den 

pågående pandemin, som längst fram till 2020-06-01. 

2. Styrelsens beslut från 2019-11-28, § 80, om att särskild 

anställningsprövning gäller från 2019-12-01 anpassas därmed till rådande 

läge. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade 2019-11-28 att upphäva 

anställningsstoppet från 2019-12-01och istället fick sjukhusdirektören i uppdrag 

att införa särskild anställningsprövning från detta datum.  

Omprioriteringar på grund av den pågående pandemin behöver nu göras i vården 

för att frigöra resurser för omhändertagande i akutvården och säkerställa 

vårdplatstillgången. Som ett led i detta krävs samtligas arbetsinsatser och därmed 

görs en justering i arbetssättet för anställningsprövning avseende timanställning. 

Följande gäller:  

Tillsvidareanställning och Visstidsanställning  
Ingen förändring i bedömningsgrunder men förändring i praktisk rutin: 

1. Underlag tas fram på motsvarande sätt som idag  

2. En mindre grupp gör en genomgång av underlaget (inkluderat 

sjukhusdirektör/HR- och ekonomichef)  

3. Beslut skrivs in i ansökningsunderlaget (som idag)  

4. Om något är oklart tas kontakt med verksamhetschef via bitr. 

sjukhusdirektör  
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Timanställning  
På grund av rådande läge undantas timanställningar tillfälligt från 

anställningsprövning fram till 2020-06-01. Detta innebär att anställning kan göras 

via bemanningscenter eller direkt av verksamhetsområdet.  

Från 2020-06-01 till 2020-08-31 gäller som tidigare sommarrutinen SKAS 2019-

00639 för anställningar (semestervikariat) inför sommaren 2020. 

Efter semesterperioden återgår anställningsförfarandet för timanställning till 

ordinarie rutin. 

I avvaktan på styrelsens beslut har ordföranden, med stöd av 6 kap 39 § 

kommunallagen och punkt 1 i delegeringsordningen om brådskande beslut som 

inte kan avvaktas, fattat ett beslut med motsvarande innebörd. 

Beredning 
Ärendet behandlades under presidiets sammanträde 2020-03-19. 

Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 

Sjukhusdirektör 

Susanne Gustavsson 

Kvalitetschef 

Tidigare beslut 
 Delegeringsbeslut – SKAS 2020-00639 Tillfällig förändring av 

anställningsprövning Skaraborgs Sjukhus 

Besluten skickas till 
 Sjukhusledning 

 Verksamhetsråd 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-03-24 

Diarienummer SKAS 2020-00069 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Petter Hjalmarsson 

Telefon: 070-082 57 29 

E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Anmälan av delegeringsbeslut 2 april 2020 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus lägger redovisningen av anmälda 

delegeringsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut fattade med stöd av beslutanderätt delegerad från styrelsen: 

SKAS 2019-00639-3 
Tillfällig förändring av anställningsprövning 

Skaraborgs Sjukhus 

SKAS 2020-0014-4 Disciplinpåföljd Varning 

SKAS 2020-00127-2 Anställningar februari 2020 

SKAS 2020-00202-1 
Tillfällig förändring av tillgänglighetsmål 

Skaraborgs Sjukhus 

 

Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 

Sjukhusdirektör 

 

 

Besluten skickas till 
 - 
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Från: Douglas Truedsson 
Skickat: den 23 mars 2020 01:10 
Till: Regionstyrelsen; HSN Östra FB; Skaraborgs Sjukhus FB 
Ämne: Protokollsutdrag Mariestad - styrelsen för Närhälsan 20 mars  
Bifogade filer: Protokollsutdrag från styrelsen för Närhälsans sammanträde den 20 mars 

2020.pdf 
 
Översänder beslut enligt ovan. 
 
Med vänlig hälsning 

Douglas Truedsson 

Nämndsekreterare 
 
Mobil: 073-840 55 02 
douglas.truedsson@vgregion.se 
 

Närhälsan 

Kansliavdelningen 
Regionens hus 
405 44 Göteborg 
Besöksadress: Bergslagsgatan 2 
 
Vxl: 010-435 80 00 
Hemsida: www.narhalsan.se 
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§ 31 

Information om Närvårdscentrum i Mariestad – en 
pilotverksamhet mellan Närhälsan Mariestad vårdcentral 
och Skaraborgs Sjukhus 
Diarienummer PVV 2020-00237 

Beslut 
1. Styrelsen för Närhälsan noterar informationen och ställer sig bakom 

inriktningen för fortsatt arbete med att etablera Närvårdscentrum i 

Mariestad 

2. Styrelsen för Närhälsan beslutar att paragrafen är omedelbart justerad 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen beslutade den 24 september 2019, § 246 att ge regiondirektören i 

uppdrag att ta fram en plan för behovet av vårdutbud på SkaS Mariestad. 

Mot bakgrund av uppdraget har Koncernkontoret, i samberedning med 

Skaraborgs sjukhus och Närhälsan, tagit fram rapporten: Mariestads sjukhus i 
förändring – Nära vård, primärvård i samarbete med specialistsjukvård i ett 
närvårdscentrum. 

Rapporten och Koncernkontorets förslag till beslut redovisades vid 

regionstyrelsens sammanträde den 11 februari 2020. Förslaget som beskrivs i 

rapporten innebär att norra Skaraborg med ett nav i Mariestad blir ett 

pionjärområde i den nya framtida Hälso och sjukvården. Fokus kommer att vara 

på omställningen inom Hälso och sjukvården där primärvården är basen i den nära 

vården i samarbete med specialistsjukvården och patienterna omhändertas utifrån 

vårdbehovet. 

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 11 februari 2020, § 31 att 

återremittera ärendet för ytterligare beredning. Rapporten har därefter 

kompletterats, rapporten bifogas. Det återremitterade ärendet planeras behandlas 

av regionstyrelsen 31 mars. 

Styrelsen för Närhälsan föreslås besluta notera informationen och ställa sig bakom 

inriktningen för fortsatt arbete med att etablera Närvårdscentrum Mariestad. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-13 
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Skickas till 

• Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se 

• Styrelsen för Skaraborgs sjukhus diariet.skas@vgregion.se 

• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se 

 



 Regionstyrelsens beslut om PCB-sanering etapp 3, del 2 av 2 - begäran om genomförandebeslut - SKAS 2020-00210-1 Regionstyrelsens beslut om PCB-sanering etapp 3, del 2 av 2 - begäran om genomförandebeslut : Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 10 mars 2020 - Skaraborgs Sjukhus Skövde, PCB-sanering etapp 3, del 2 av 2 - begäran om genomförandebeslut

Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 19 mars 2020 10:01 
Till: Västfastigheter; Skaraborgs Sjukhus FB; Joakim Björck; Anna-Karin 

Jernberg 
Ämne: Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 10 

mars 2020 - Skaraborgs Sjukhus Skövde, PCB-sanering etapp 3, del 2 av 2 - 
begäran om genomförandebeslut 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 10 mars 2020 - 
Skaraborgs Sjukhus Skövde, PCB-sanering etapp 3, del 2 av 2 - begäran om 
....pdf 

 
Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 67 

Skaraborgs Sjukhus Skövde, PCB-sanering etapp 3, del 2 
av 2 - begäran om genomförandebeslut 
Diarienummer RS 2018-04917 

Beslut 
1. Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra del 2 av 2 

i projektet ”PCB-sanering etapp 3” inom 204,8 miljoner kronor (löpande 

pris) att finansieras inom ramen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar. 

2. Fastighetsnämndens behov av tillkommande hyresbidrag på 10,4 miljoner 

kronor ska beaktas i kommande budgetarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus Skövde måste enligt lagkrav saneras från all förekomst av 

polyklorerade bifenyler (PCB) senast den 31 december 2022. Saneringen har 

genomförts i etapper och del 2 av projektet ”PCB-sanering etapp 3” är den sista 

delen av saneringen på sjukhuset. I samband med saneringen kommer 

Västfastigheter också att genomföra nödvändiga underhållsåtgärder i de 

tomställda lokalerna. 

Utgifterna för att genomföra del 2 uppgår till 189,5 miljoner kronor (fast pris). 

Den totala utgiften för projektet ”PCB-sanering etapp 3” uppgår därmed till 

304,5 miljoner kronor (fast pris), vilket är inom den ram som regionstyrelsen 

uppmanade till vid beslutet att genomföra del 1 av projektet (RS 2019-10-15 

§ 273). Fastighetsnämndens behov av regionbidrag ökar med 10,4 miljoner kronor 

om del 2 genomförs. 

Koncernkontoret rekommenderar att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i 

uppdrag att genomföra del 2 av projektet ”PCB-saneringen etapp 3”. Det är 

nödvändigt att påbörja projektet snarast för att saneringen ska vara klar inom 

beslutad tidsfrist. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-03 

 Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-02-18 § 33 

 Protokollsutdrag från fastighetsnämnden daterat 2020-02-05 § 7 
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Skickas till 

 Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se, för genomförande 

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, skas@vgregion.se, för genomförande 

 Joakim Björck, ekonomidirektör, joakim.bjorck@vgregion.se, för 

kännedom 

 Anna-Karin Jernberg, avdelningschef koncernekonomi, anna-

karin.jernberg@vgregion.se, för kännedom 
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Till: Skaraborgs Sjukhus FB; Lisbeth Jinnestål Fernow 
Ämne: Beslut från revisorskollegiets sammanträde den 11 mars 2020 - 

Revisorskollegiets ansvarsprövning 2019 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från revisorskollegiets sammanträde den 11 mars 2020 - 

Revisorskollegiets ansvarsprövning 2019.pdf; Skaraborgs Sjukhus 
revisionsberättelse 2019.pdf; Årsrapport 2019 Skaraborgs sjukhus.pdf; 
Följebrev årsrapport underskriven.pdf; Revisorernas årspromemoria 
2019.pdf 

 
Hej, 
 
Här kommer beslut om ansvarsprövning 2019 från Revisorskollegiets sammanträde 2020-03-11. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Ludwig Prytz 
 
__________________________________________________ 
Nämndsamordnare västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Nämndsamordnare Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
Nämndsamordnare Beredningen för Externa Relationer 
 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 

Postadress: Regionens Hus, 411 04 Göteborg 

Besöksadress: Bergslagsgatan 2 

Telefon:  073-045 86 30 

Mejl: ludwig.prytz@vgregion.se  
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§ 29 

Revisorskollegiets ansvarsprövning 2019 
Diarienummer REV 2020-00042 

Beslut 
1. Revisorskollegiet föreslår regionfullmäktige att bevilja samtliga nämnder 

och styrelser ansvarsfrihet för år 2019. 

2. Revisorskollegiet beslutar för egen del att översända revisionsberättelser 

med bilagor samt följebrev till respektive nämnd och styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorskollegiet har enligt kommunallagens 12:e kapitel att årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser. 

Revisorskollegiet ska uttala sig om huruvida nämnder och styrelser har bedrivit i 

en ändamålsenlig verksamhet, med god ekonomisk hushållning, tillräcklig intern 

kontroll och om räkenskaperna är rättvisande.  

Utifrån vad som framgått av granskningen ska revisorskollegiet uttala sig i 

ansvarsprövningen och föreslå regionfullmäktige att antingen bevilja nämnder och 

styrelser ansvarsfrihet eller för en eller fler nämnder och styrelsers föreslå icke 

ansvarsfrihet. Revisorskollegiet kan för egen del ge nämnder och styrelser en 

anmärkning.  

Revisorskollegiets ställningstagande dokumenteras i en revisionsberättelse för 

respektive nämnd och styrelse samt i en samlad årspromemoria för året.  

Till stöd i revisionsarbetet under året har revisorerna sakkunnigt biträde. Biträdets 

samlade dokumentation ska bifogas revisionsberättelserna och årspromemoria så 

att regionfullmäktiges ledamöter kan ta del av hela den dokumentation som ligger 

till grund för revisorernas ställningstagande.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-01 

 
 

Skickas till 

 Regionfullmäktige  

 Samtliga nämnder och styrelser 
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Årets granskning  
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den 
interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för kommunal 
verksamhet. Revisionen har vidare genomförts med grund i de styrande dokument för 
revisorskollegiet samt revisionsenheten som anger preciserade anvisningar för 
granskningens genomförande och bedömningar. Det omfattar revisorskollegiets 
ramplanering där regionövergripande risker identifierats och prioriterats. Det omfattar även 
revisorskollegiets riktlinjer samt revisionsenhetens riktlinjer och rutiner. 
 
Revisionsenheten har utifrån de styrande dokumenten upprättat en granskningsplan 
avseende styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) där de mest väsentliga riskerna 
identifierats och prioriterats. Granskningsplanen har stämts av med utsedd kontaktrevisor i 
revisorskollegiet, Marie Engström Rosengren och beslutats av revisionsdirektören. 
Granskningen har genomförts av verksamhetsrevisor Thomas Vilhelmsson. Därtill har 
räkenskaperna granskats av PwC. Granskningens sammantagna resultat utifrån 
granskningsplanen presenteras kortfattat i denna rapport. I bilaga 1 anges de rapporter och 
de underlag som ligger till grund för redogörelsen.  

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade ansvar som följer av kommunallag, 
reglemente, fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt övrig gällande lagstiftning och 
föreskrifter. Verksamheten regleras primärt av hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten 
ska ge en god vård på lika villkor. Styrelsen ska med grund i patientlagen och fullmäktiges 
mål säkerställa en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Vidare ska styrelsen utifrån 
patientsäkerhetslagen och fullmäktiges mål uppnå en god kvalitet och patientsäkerhet. Ett 
fullmäktigemål är också att omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom ska 
förbättras. Fullmäktige har även ingått hälso- och sjukvårdsavtal med andra kommuner och 
landsting, vilka sjukhuset har att följa.  
 
Det främsta styrdokumentet för styrelsen är reglementet som i A. 2 § beskriver uppdraget: 

Styrelsen ska bedriva vård vid Skaraborgs Sjukhus. Styrelsen ska bedriva vården med 
professionell kompetens och säkra en hög kvalitet på det medicinska och vårdmässiga 
omhändertagandet av patienten. Styrelsen ska bedriva vård enligt vårdöverenskommelser 
med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
och regionstyrelsen.   

Vårdöverenskommelser tecknas utifrån behovsanalyser och regionövergripande beslut när 
det gäller vårdens innehåll och utveckling. Överenskommelserna ska syfta till ett 
gemensamt ansvarstagande för att uppnå fullmäktiges mål utifrån gjorda behovsanalyser 
och tillgängliga resurser.   

Styrelsen tecknar vårdöverenskommelser i enlighet med de anvisningar som ges av hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen i sin samordnande roll samt de riktlinjer som ges av 
regionfullmäktige och regionstyrelsen. Vårdöverenskommelser ska i normalfallet vara 
fleråriga i syfte att skapa stabila planeringsförutsättningar. 
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Resultatet av revisorernas granskning 
Revisorernas granskning utgår från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och 
kontroller utifrån styrelsens ansvar. Styrelsen ska också se till att styrningen, uppföljningen 
och kontrollerna efterlevs i verksamheten. Det i sin tur ska leda till att styrelsen lever upp 
till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och föreskrifter inom 
ramen för tillgängliga resurser. Vidare ska styrelsens räkenskaper vara rättvisande. Det 
innebär sammantaget att styrelsen har tagit sitt ansvar. 

Styrelsens utformning av styrning, uppföljning och kontroller 
Styrelsen har att utforma ett tillfredställande styr- och uppföljningssystem som innebär att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. En förutsättning är att styrelsen har brutit 
ned mål och preciserat styrsignaler från fullmäktige med flera. Styrelsen har vidare 
formaliserat detta i beslut i god tid för genomförande och utvecklat en tydlig och tillräcklig 
styrning och uppföljning som väl avspeglar styrelsens ansvar. När förutsättningar saknas 
för att utforma ett tillfredställande system så har styrelsen uppmärksammat fullmäktige på 
detta.  
 
Styrelsen ska vidare ha utformat ett system för den interna kontrollen som i tillräcklig 
utsträckning förebygger, upptäcker och åtgärdar eventuella brister i styrelsens styrning och 
uppföljning genom att upprätta arbetssätt och organisation för den interna kontrollen. 
Styrelsen ska vidare ha utformat tillräckliga och dokumenterade kontroller utifrån en risk- 
och väsentlighetsanalys baserat på ett helhetsperspektiv på styrelsens styrning och 
uppföljning. 

A1 Fördjupad granskning: Sjukhusstyrelsens arbetsmiljöansvar 
En god arbetsmiljö är en viktig faktor för att behålla och rekrytera medarbetare, minska 
sjukfrånvaron och förbättra hälsan hos medarbetarna. Arbetsmiljölagen ställer även krav på 
att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall.  
 
Granskningen syftar till att bedöma om styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Skaraborgs Sjukhus tar sitt arbetsmiljöansvar.  
 
Vad gäller Skaraborgs sjukhus är den sammanvägda bedömningen att styrelsen delvis har 
tagit sitt arbetsmiljöansvar. De avvikelser som revisionsenheten har noterat är främst: 

 Styrelsen har inte inkluderat arbetsmiljöinvesteringar i detaljbudgeten. 
 Rutinerna för arbetsmiljöarbetet är inte tillräckligt tillgängliga för 

medarbetare och chefer.  
 Rutinen som syftar till att alla chefer och skyddsombud genomgår 

arbetsmiljöutbildning följs inte fullt ut. 
 Arbetsmiljöavvikelser registreras enligt de intervjuade inte i tillräcklig 

utsträckning och återrapporteringen till arbetstagarna av hur avvikelserna 
hanteras kan utvecklas.  

 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas. 
 
Med anledning av iakttagelserna rekommenderas styrelsen för Skaraborgs sjukhus att:   
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 stärka styrningen och uppföljningen av arbetsmiljöarbetet genom att 
förtydliga vilka resurser som satsas på arbetsmiljöarbete samt se till att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp, 

 se till att sjukhusets rutiner för arbetsmiljöarbetet är tillgängliga och följs.  
 

A2 Fördjupad granskning: Granskning av följsamhet mot regionens 
övergripande riktlinjer för upprättande av detaljbudget, delårsrapporter och 
årsredovisning (granskning av Skaraborgs sjukhus på sidorna 20-25) 
Skaraborgs sjukhus detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget, mål, uppdrag och 
fokusområden samt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget, vårdöverenskommelse 
med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukhusets verksamhetsplan. Granskningen 
lämnar följande slutsatser avseende Skaraborgs sjukhus: 
 

1. Den största utmaningen under mandatperioden 2015–2018 har varit 
kompetensförsörjningen framförallt inom sjuksköterskegruppen. 

2. Sjukhuset hade negativa ekonomiska resultat i 2015, 2017 och 2018. Totalt har 
sjukhuset 223,3 mnkr i avvikelse mot budget under mandatperioden 2015–2018. 

3. Sjukhuset har delvis uppnått målen under mandatperioden 2015 – 2018. 
4. Sjukhuset har rapporterat om vissa åtgärder och planer som är kopplade till RF:s 

mål och indikatorer till RF:s mål används i många fall men måltal saknas ofta.  
5. Beskrivning av måluppfyllelse saknas ofta. 

A3 Fördjupad granskning: Finansiell redovisning av VÖK, TÖK och övriga 
uppdrag hos hälso- och sjukvårdsnämnd östra och Skaraborgs sjukhus 
Syftet med granskningsprojektet är att undersöka i vilken mån det i redovisningen hos 
beställare och utförare går att följa intäkter och kostnader ställt till de 
vårdöverenskommelser och tilläggsöverenskommelser som HSN och sjukhusstyrelserna 
ingått och de uppdrag som styrelserna accepterat och därmed analysera om rätt tjänst är 
levererad till rätt kvalitet och till rätt kostnad. Följande slutsatser görs utifrån resultat av 
granskningen och svar på revisionsfrågorna: 
  

1. Nämnden har fördelat medlen på grund av omvärldsbevakningen, behovsanalyser 
till invånarna i Skaraborg samt prolongering av VÖK mellan olika utförare inom 
ramen för VÖK. 

2. Nämndens beställning av VÖK ryms inom av RF:s avsatta medel för nämnden. 
3. Det framgår av nämndens redovisning vad som betalats ut inom respektive VÖK 

samt gör nämnden sina utbetalningar grundade på beslut eller motsvarande. 
4. SkaS intäkter via VÖK/TÖK och övriga uppdrag täcker inte kostnaderna för de 

tjänster de avser att ersätta. 
5. SkaS bokför inte kostnader så att de är spårbara mot respektive överenskommelse 

eller beställning. 
6. SkaS fördelar inte ner VÖK på verksamhetsnivå eller enhetsnivå utan VÖK avser 

endast sjukhusnivå. 
7. Styrelsen har inte i tillräcklig omfattning och inte i rimlig tid vidtagit de åtgärder 

som krävs för att klara uppdraget inom ramen för budget. 
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A4 Information - Fördjupad granskning regionstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen: Västra Götalandsregionen Granskning av ändamålsenlig 
styrning av omställningsarbetet (REV 2019–00188) 
På uppdrag av revisorskollegiet har styrningen av omställningsarbetet granskats. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen har en ändamålsenligt utformad styrning för att uppdraget avseende 
omställning av hälso- och sjukvården ska kunna implementeras och genomföras i enlighet 
med regionfullmäktiges beslut. SkaS har deltagit i granskningen men inte varit granskade. 
 
Sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte och ansvarsprövningsgrunden 
måluppfyllelse är att omställningsarbetet styrts och organiserats på ett ändamålsenligt sätt 
avseende utveckling, pilotverksamhet och utredning. Den nu kommande fasen av 
breddinförande och faktiskt genomförande av omställning behöver mötas av en uppdaterad 
styrning på politisk nivå och på förvaltningsnivå. Utifrån bedömningen lämnades två 
rekommendationer till vardera regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

A5 Information - Nämndfördjupning regionstyrelsen: Granskning av 
särskilda satsningar och beslut utan medföljande finansiering vad gäller 
sjukhusen 
Vid revisorernas grundläggande granskning avseende nämnder och styrelser inom hälso- 
och sjukvården noterades 2018 att regionen gjorde ett flertal särskilda satsningar, utöver 
det som hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna kommit överens om i 
samband med vårdöverenskommelsearbetet (VÖK). För en del av dessa satsningar utgick 
extra ersättningar till sjukhusen, men det fanns också satsningar som förutsattes ske inom 
detaljbudgetens ekonomiska ramar. Besked om en del satsningar, och ersättningar för de 
kostnader som uppkom, kom också sent på året. Dessutom har beslut fattats, utan 
medföljande finansiering, som innebär ökade kostnader. 
 
Syftet med granskningen är att belysa vilka beslut om satsningar som regionstyrelsen har 
fattat inför och under 2019 och som berör sjukhusens verksamhet och ekonomi. 
 
Vår bedömning är att sjukhusen påförs relativt stora ”extraordinära” kostnader med 
anledning av regionala beslut om särskilda satsningar. Sjukhusen påförs också stora 
kostnader som en konsekvens av tidigare regionala beslut om servicemodeller m.m. Det 
kan ifrågasättas om beslutsfattaren hade klart för sig vilka effekter som besluten skulle 
komma att få. 

A6 Information - Förstudie: Kontroller vid rekryteringar 
Under våren genomfördes förstudien ”Kontroller vid rekryteringar” var syfte var att 
bedöma om ansvariga styrelser har säkerställt att det i verksamheterna sker en tillräcklig 
kontroll vid rekryteringar. Förstudien genomfördes på Sahlgrenska universitetssjukhuset 
och NU-sjukvården. Resultatet visade på brister i Västra Götalandsregionens styrning och 
stöd till förvaltningarna och är därför av värde för alla som rekryterar hälso- och 
sjukvårdspersonal. Förstudien identifierade att styrelserna har dålig insyn i 
rekryteringsprocessen och att informationsflödet från koncernstab HR inte har fungerat 
tillfredställande. Dessutom noterades brister i checklistorna vid rekryteringar, att 
stödmaterialet var otillräckligt samt att inlämnade handlingar hanterades olika. 
 
Koncernstab HR tog skyndsamt fram en handlingsplan för att åtgärda noterade brister i 
checklistan samt att justera dokumenthanteringsplanen är felaktigt formulerad. En förstudie 
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av processen startades med medarbetare från olika förvaltningar för att identifiera områden 
som kan förbättras på kort sikt. Men även för att ta fram förslag på upphandling av ett 
digitalt system för rekrytering och vilka funktioner som skulle kunna integreras. Arbetet 
pågår med förhoppning om att implementera ett nytt system under 2020. 

A7 Bevakning: Skaraborgs sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Tillgängligheten till första besök har förbättrats men kön till behandling är fortsatt för lång. 
Även om BUP köper neuropsykiatriska utredningar har kön växt sedan förra året. Ett nytt 
triageringsverktyg som ska införas som innebär att de efter en inkommen remiss bokar 
telefonmöte på 45 minuter vardera med vårdnadshavaren och barnet. Tillsammans ska 
intervjuerna ge högre träffsäkerhet av symptom och i de fall det kan hanteras på en lägre 
vårdnivå så ska de hänvisas till primärvården. 
 
Med hjälp av främst utlandsrekryteringar ska problemet med bemanningsläkare på några 
års sikt vara löst. När det gäller psykologer är det svårare. Det är ett bristyrke och 
konkurrensen mot framförallt kommunerna är hård. För att öka attraktiviteten för 
medarbetarna och för att säkra upp bemanningen går verksamheten mot två stora robusta 
mottagningar. En i Skövde som är klar och med ett halvårs förskjutning skapas den andra 
mottagningen i Mariestad. 
 
Stängningen av BUP slutenvård på SkaS skapar svårigheter då de behöver lämna ifrån sig 
en del av budgeten till NU-sjukvården samtidigt som det även framöver kommer krävas 
beredskap för akuta och subakuta bedömningar under kvällar och helger. Diskussioner 
pågår och lösningen måste vara på plats under våren 2020. 

A8 Bevakning: Skaraborgs sjukhus, kompetensförsörjning 
SkaS har åtta insatsområden inom kompetensförsörjning. Deras inbördes relevans 
förändras över tid men alla är betydelsefulla. Arbetsgivarvarumärket är viktigt för att 
kunna rekrytera framtida medarbetare och de har genomfört ett flertal workshops.  
Utifrån medarbetarenkäten har de tagit fram handlingsplan och aktiviteter för att förbättra 
arbetsmiljön. Chefskapet ska utvecklas genom ett framtaget chefsutvecklingsprogram.  
För att använda befintlig kompetens på bästa genomförs satsningar på uppgiftsväxling, 
kombinationstjänster samt karriär- och kompetensutveckling. Andra delar handlar om 
samverkan med lärosäten och utbildningssamordnare, utveckla villkor och förmåner samt 
att bredda rekryteringen genom ett flertal olika insatser. 

Styrelsens genomförande av styrning, uppföljning och kontroller 
Styrelsen ska ha använt sitt styr- och uppföljningssystem så att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Det innebär att styrelsen ska ha säkerställt att beslutad styrning 
och uppföljning har genomförts och rapporterats i enlighet med beslut. Vidare har styrelsen 
aktivt värderat återapportering och vid behov fattat beslut om tillkommande styrning och 
uppföljning. 
 
Styrelsen ska vidare ha använt sitt system för den interna kontrollen i tillräcklig 
utsträckning så att det förebygger, upptäcker och åtgärdar eventuella brister i styrelsens 
styrning och uppföljning. Det innebär att styrelsen ska ha säkerställt att beslutade 
kontroller har genomförts och rapporterats i enlighet med beslut. Vidare har styrelsen 
aktivt värderat återapportering av kontrollerna och vid behov fattat beslut om 
tillkommande kontroller och/eller styråtgärder.  
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B1 Fördjupad granskning: Styrning av produktivitet – Behov av ökat 
medvetande, dialog och tydligare regional målsättning (REV 2019-00145) 
Västra Götalandsregionen har ett tydligt mål att nå verksamhet och ekonomi i balans. För att 
nå det måste produktiviteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården förbättras. Inför 
2019 har regionstyrelsen satt fokus på att uppnå en ökad produktivitet. Det lyfts krav på 
löpande uppföljning av utvecklingen av produktiviteteten samt att den ska vara snabb, enkel, 
tydlig och med krav på att sjukhusstyrelserna ska agera. Regionen har arbetat med att ta fram 
produktivitetsindikatorer, en gemensam struktur för arbetet med att beräkna kostnader per 
patient, KPP och ett stödsystem för produktions- och kapacitetsplanering ProKap. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om Västra Götalandsregionen, VGR har ett 
ändamålsenligt utvecklingsarbete för att förbättra produktiviteten inom hälso- och sjukvården. 
 
Revisionen lämnar ett antal rekommendationer separat till regionstyrelsen följande 
rekommendation till styrelsen för NU-sjukvården, Styrelsen för Skaraborgs sjukhus och 
Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus: 

 Utveckla styrningen och ledningen för att produktivitetsarbetet ska få nödvändiga 
förutsättningar på sjukhuset och dess olika verksamheter  

 Utforma en löpande uppföljning av produktions- och kapacitetsplaneringen 
övergripande som för varje verksamhet, vilken delges styrelsen.  

 Se till att det finns beslutade nedbrutna mål för de olika verksamhetsområdena.  
 Se till att vid avvikelse mot produktions- och kapacitetsplaneringen beslut tas, för att 

snabbare kunna vidta nödvändiga åtgärder.  
 Se till att kommunikation och förankring sker med och ute i verksamheterna för att 

skapa förutsättningar för allas delaktighet i arbetet med sjukhusens produktivitet.  
 Utveckla arbetet med benchmarking mellan sjukhusen inom Västra Götalandsregionen.  

B2 Information - Fördjupad granskning: Styrmodellen - uppfattningar och 
föreställningar  
Syftet med granskningen var dels att kartlägga och beskriva de olika aktörernas 
föreställningar och uppfattningar om styrmodellens olika delar: beställar-/utförarmodell, 
ersättningsmodell och resursfördelningsmodell. Syftet var vidare att undersöka deras 
föreställningar och uppfattningar om orsaker till övriga aktörers agerande i styrmodellen. 
Dels att göra en jämförelse mellan dessa föreställningar, dels hur styrmodellens olika delar 
faktiskt är utformade och beskrivna. 
 
I granskningen intervjuas tjänstepersoner på koncernkontoret och på regionens sjukhus 
men de granskade var regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen och följande 
rekommendationer lämnas till dem: 
 Regionstyrelsen rekommenderas att fortsatt driva utvecklingsarbetet avseende 

beställar-/utförarmodellen och resursfördelningsmodellen. En viktig del i detta arbete 
bedöms vara dialog med samtliga intressenter kring de principer som gäller idag 
samt göra en ny analys av vilka parametrar som ska vara styrande i modellerna. 

 Regionstyrelsen rekommenderas att analysera och tydliggöra hur beställningar till 
sjukhusen från andra aktörer än hälso- och sjukvårdsnämnderna skall hanteras och 
genomföras. 

 Regionstyrelsen rekommenderas också att säkerställa att kunskap och förståelse finns 
för hur de tre modellerna fungerar och samverkar med varandra hos både beställare 
och utförare, tjänstemän och politiker. 
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 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen rekommenderas att fortsatt driva utvecklingsarbetet 
avseende ersättningsmodellen. En viktig del i detta arbete bedöms vara dialog med 
samtliga intressenter kring de principer som gäller idag samt göra en ny analys av 
vilka parametrar som ska vara styrande i modellen. 

B3 Information - Fördjupad granskning: Implementering och utvärdering av 
regionala medicinska riktlinjer (RMR) 
I Västra Götalandsregionen ska de regionala medicinska riktlinjer (RMR) bidra till att 
utjämna skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. 
RMR anger den regionala standarden på den vård och behandling som ska ges i regionen 
och förtydligar ansvar mellan medicinska specialister. På så sätt ska RMR bidra till 
kunskapsbaserad och högkvalitativ vård av Västra Götalands invånare. 
 
Syftet med granskningen är att granska om hälso- och sjukvårdsstyrelsen arbetar 
ändamålsenligt med RMR och om styrelsen säkerställer att RMR följs av regionens 
utförare inom hälso- och sjukvården. 
 
Granskningen resulterade i följande rekommendationer till de granskade styrelserna: 

 Utifrån ovanstående granskning rekommenderas hälso- och sjukvårdsstyrelsen att 
säkerställa implementering och uppföljning av RMR för att dessa skall bidra till en 
ökad kvalitet och jämlik vård.   

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bör även säkerställa att RMR tas fram på ett 
systematiskt sätt inom de områden som visar på ojämlik kvalitet inom vården, 
antingen inom regionen eller nationellt. 

B4 Information - Fördjupad granskning: Regionstyrelsens åtgärder för att 
komma till rätta med ekonomiska obalanser inom hälso- och sjukvården 
Regionstyrelsen (RS) har enligt kommunallagen (KL) ett ansvar att ha uppsikt över övriga 
nämnder och styrelser. Detta ansvar är mer detaljerat beskrivet i RS reglemente.  I 
reglementet anges att RS även utövar ägarskap för verksamheter i egen regi. Det anges att 
”ansvaret innebär att styrelsen har ett samordningsansvar utifrån ett helhetsperspektiv och 
för att verksamheter i egen regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt”. RS ska därmed 
verka för att verksamheterna i regionen bedrivs med en god ekonomisk hushållning.  
 
Syftet med granskningen är att belysa om RS vidtagit ändamålsenliga åtgärder och i 
tillräcklig omfattning med anledning av sjukhusens kostnadsutveckling och ekonomiska 
obalanser. Syftet är också att granska vilka analyser och bedömningar RS har gjort inför 
beslut om åtgärder. 
 
Granskningen resulterade i följande rekommendationer till regionstyrelsen: 

 vidta åtgärder vad gäller styrmiljön som skapar mer långsiktiga och stabila 
förutsättningar för sjukhusstyrelserna att styra verksamheterna 

 säkerställa att sjukhusstyrelserna mer effektivt genomför de av 
regionstyrelsen och regionfullmäktige beslutade åtgärderna  

 i övrigt beakta rapportens bedömningar och slutsatser. 
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B5 Information - Fördjupad granskning: Uppgiftsväxling inom vården (REV 
2019-00059) 
Syftet och målet med uppgiftsväxling inom en verksamhet/förvaltning är att alla 
medarbetares kompetens ska användas på rätt sätt. Genom att kartlägga vem som gör vad 
och utgå från att rätt kompetens ska matchas med rätt arbetsuppgift är målet att både 
arbetsglädjen och effektiviteten ska öka. Ofta handlar det om att överföra arbetsuppgifter 
mellan personalkategorier för att till fullo ta tillvara olika personalkategoriers kompetens. 
 
Syftet med granskningen är att granska om styrelsen säkerställt att de satsningar på 
kompetens- och uppgiftsväxling som genomförts inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har lett till att verksamheten har effektiviserats.  
 
Granskningen resulterade i följande rekommendationer till styrelsen Sahlgrenska 
universitetssjukhuset: 

 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset rekommenderas att mer aktivt leda, 
styra och följa upp arbetet med uppgiftsväxling.   

 Styrelsen rekommenderas att säkerställa att de satsningar som genomförs avseende 
kompetens- och uppgiftsväxling leder till att verksamheten effektiviseras. 

Styrelsens resultat och effektivitet 
Styrelsen har att leva upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande 
lagstiftning och föreskrifter. Vidare ska styrelsen genomföra sitt uppdrag med tillgängliga 
resurser. Granskningen av nämndens resultat och effektivitet grundas framförallt på 
årsredovisning och andra dokument som tydliggör nämndens resultat. 

Granskning: Styrelsens ekonomiska resultat 
 
SkaS resultatutveckling 2019

Jan Feb Mars April Maj Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Resultat ack -36 -71 -73 -112 -116 -134 -117 -146 -111 -131 -116
Budget ack -7 -25 -17 -32 -22 -2 21 11 12 8 0
Diff mot budget -29 -46 -56 -80 -94 -132 -138 -157 -123 -139 -116
Prognos 0 0 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
Bruttokostnad 5,8 5,4 4,0 3,7 3,2 3,2 3,0 3,1 2,9 2,8 2,5  
 
Efter avslutande justeringar av takersättningen blev SkaS resultat -116,0 mnkr. Resultat 
före justering var -154 mnkr men sjukhuset fick extra ersättning då de uppehållit 
produktionen och uppnått fastställda taknivåer. Prognosen sattes redan per mars till -150 
mnkr och den prognosen stod fast under delårsbokslutet och fortsatt under hösten. I början 
av året aviserades en ingående obalans på -250 mnkr. Åtgärdsplanen har beräknats kunna 
ge ungefär 140 mnkr under 2019 vilket är betydligt lägre än den bedömda obalansen. 
Samtidigt beräknas åtgärderna ha givit 120 mnkr vilket innebär att genomslaget för 
beslutad åtgärdsplan har varit stort. 
 
Interna intäkter har ökat med 4,8 % jämfört med föregående år. Samtidigt ökar nästan alla 
kostnader jämfört med föregående år, exempelvis ökar köpt vård med 37,9 mnkr. 
Bruttokostnadsutvecklingen 2018 var i snitt 8,1 % men denna har arbetats ner under 2019 
till i snitt 2,5 %. Lägre personalkostnader är avgörande för att komma till rätta med 
ekonomin och antalet årsarbetare har minskat med 94 under året. För att nå uppsatt mål 
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krävs reducering med ytterligare ett 50-tal årsarbetare. Den minskade sjukfrånvaron är 
givetvis positiv men medför att fler årsarbetare. 
 
Bedömning styrelsens ekonomiska resultat 
SkaS har inte nått en ekonomi i balans 2019. Beslutade åtgärder har fått effekt och antalet 
årsarbetare har minskat. Kostnadsnivån är för hög även om det i någon mån kan förklaras 
av ofinansierade beslut där förväntade ekonomisk hemtagning har varit svår att realisera. 
Styrelsen har sammanfattningsvis inte levt upp till fullmäktiges mål om ekonomi i balans. 

Granskning: Styrelsens måluppfyllelse utifrån regionfullmäktige mål 
Mål: Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb 
och företag i hela regionen 
Sjukhuset har de senaste åren minskat flygresor men ökat resorna med egen bil. Det pågår 
aktiviteter för att minska avfallsmängden i form av matsvinn men också genom återvinning 
av möbler och inventarier. 
 
Mål: En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta 
kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov 
och erfarenheter   
Tillgängligheten inom psykiatrin för vuxna väntande på förstabesök har förbättrats och 
närmar sig målet medan tillgängligheten för barn och unga som ska få förstabesök inom 30 
dagar har försämrats ytterligare. Många åtgärder har genomförts eller är pågående och 
insatserna får god effekt. Tyvärr ökar inflödet av nya patienter hela tiden vilket medför att 
köerna ändå växer. 
Inom den somatiska vården är det en stor försämring avseende väntetiden till förstabesök 
medan väntetiderna för behandling har förbättrats, främst genom köp av vård. En stor 
förbättring ses även inom standardiserade vårdförlopp även om målet inte uppnås. 
Vid mätning av medicinsk kvalitet har SkaS 27 % mätpunkter som är bättre och 17 % som 
är sämre än snittet. Det är i likhet med VGR och sedan mätningen för två år sedan är det 20 
% av mätpunkterna som har förbättrats. Av de måltal som löpande följs finns ett antal som 
visar stora avvikelser mot målen och där det krävs kraftfulla insatser framöver. För att 
minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner pågår många aktiviteter men 
tyvärr har siffrorna under året gått i fel riktning.  
 
Mål: Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, 
kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 
Kompetensförsörjningsplaner finns för 95 % av medarbetarna men det är varierande 
kvalitet på genomförda utvecklingssamtal. En del i att kunna behålla personalen handlar 
om lönekarriär och kompetensutveckling och sjukhuset arbetar enligt framtagna modeller 
med ett antal yrkesgrupper. Andra insatser handlar om arbetsmiljö och ledarskap. 
Sjukfrånvaron ökade något under hösten men totalt sett är det en minskning mot 
föregående år med 0,3 %. 
 
Bedömning styrelsens måluppfyllelse 
Det pågår ett flertal aktiviteter som efterfrågas av regionen och som förbättrar vården men 
inom exempelvis tillgänglighet är det inte säkert att åtgärder leder till färre väntande. 
Måluppfyllelsen är relativt stabil mot föregående år vilket innebär att regionfullmäktiges 
mål inte helt uppnås. 
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Granskning: Styrelsens styrning 
I styrelsens protokoll framgår att det under början av året bedrivits politik men att det 
under året ändå funnits en inriktning att arbeta långsiktigt med de åtgärder som är 
framtagna. Under våren var det ett par diskussioner med hälso- och sjukvårdsnämnden om 
organisatoriska åtgärder som visserligen förväntas kunna ge ett flertal miljoner kronor i 
besparing men som samtidigt tog fokus från helheten. Under våren beslutade 
regionstyrelsen att ytterligare åtgärder skulle tas fram för att uppnå ekonomi och 
verksamhet i balans. Ett uppdrag gavs till förvaltningschefen som utredde möjligheterna 
under sommaren. Först i september fanns ett konkret förslag som kunde beslutas av 
styrelsen. Åtgärderna handlar om strukturella förändringar av vårdplatser och 
effektiviseringar kopplade till det. Denna förändring kommer ta tid att genomföra fullt ut 
och besparingarna kan dröja men framöver kan det ge en lägre kostnadsnivå. 

Styrelsens räkenskaper 
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en rättvisande 
bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är upprättade i 
enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  
 
Revisorskollegiet har upphandlat redovisningsrevisionen av PwC för perioden 2017-2019. 
De har noterat att underskottet på -116,0 mnkr avviker negativt från budgeten på 0 mnkr. 

Revisorernas sammanfattande bedömning 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för kommunal 
verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av revisorskollegiet 
samt från en granskningsplan avseende styrelsen. Granskningen har genomförts utifrån 
revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog med berörda verksamheter.  
 
Utifrån vad som framkommit i årets granskning av styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
bedömer revisionsenheten att verksamheten i stora delar bedrivits ändamålsenligt, med god 
ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll. 
Revisionsenheten bedömer dock att styrelsen inte varit tillräckligt aktiv vad gäller att tillse 
att verksamheten bedrivs med en ekonomi i balans. 
 

 
Bilaga 1. Rapporter och underlag  
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 Statusrapport covid -19 -   :

Denna behandling ' Statusrapport covid -19' har inget tjänsteutlåtande.



 Revisionsgranskningar 2020 -   :

Denna behandling ' Revisionsgranskningar 2020' har inget tjänsteutlåtande.



 Uppföljning internkontrollplan -   :

Denna behandling ' Uppföljning internkontrollplan' har inget tjänsteutlåtande.



 Statusrapport FVM -   :

Denna behandling ' Statusrapport FVM' har inget tjänsteutlåtande.



 Ekonomi och produktion -   :

Denna behandling ' Ekonomi och produktion' har inget tjänsteutlåtande.



 Kvalitet och patientsäkerhet -   :

Denna behandling ' Kvalitet och patientsäkerhet' har inget tjänsteutlåtande.



 Uppföljning från regionstyrelsens möte 2020-03-31 -   :

Denna behandling ' Uppföljning från regionstyrelsens möte 2020-03-31' har inget tjänsteutlåtande.



 Sjukhusdirektörens information -   :

Denna behandling ' Sjukhusdirektörens information' har inget tjänsteutlåtande.



 Information från presidiet -   :

Denna behandling ' Information från presidiet' har inget tjänsteutlåtande.
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