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Sammanfattning 
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. Förutsättningarna för revision av regionens 

verksamheter år 2020 ser lite annorlunda ut än tidigare år. Pandemin har väsentligt 

förändrat utgångspunkterna för årets revision. Covid-19 har präglat både revisionens och 

nämnder och styrelsers arbete under året. Revisorskollegiet beslutade redan i april att årets 

revision ska präglas mer av ett stödjande och framåtriktat arbetssätt än av ett strikt 

granskande arbetssätt. 

Revisionsenhetens bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har uppnåtts. 

Styrelsens ekonomiska resultat bedöms vara tillfredsställande. Utifrån rådande situation 

bedömer vi att styrelsen har haft en aktiv styrning och uppföljning under året. Styrelsen har 

fått uppdateringar kring arbetet med pandemin och beslutat om åtgärder för en ekonomi i 

balans. 

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen i årsredovisningen har haft fokus på 

beskrivning av genomförda aktiviteter för respektive långsiktigt mål, prioriterat uppdrag, 

prioriterat mål med underliggande fokusområde. Vår bedömning är även att det saknas en 

”röd tråd” mellan affärsplanen och årsredovisningen avseende fullmäktiges prioriterade 

mål.  

 

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har haft en aktiv styrning och uppföljning 

under pandemin. Vi bedömer vidare att det finns en väl fungerande och tydlig 

verksamhetsstyrning från affärsplanen till klinikkontrakten samt att det sker en 

ändamålsenlig återrapportering till styrelsen.  

 

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har beslutat om budget och mål enligt 

gällande tidsram och har en rutin för uppföljning och återrapportering av verksamhetens 

resultat. Styrelsen har beslutat om en utökad återrapportering utifrån resultat och 

åtgärdsplaner. Styrelsen har genomfört en riskanalys för 2020 och kompletterat med 

åtgärdsplan- och uppföljningsplan. Styrelsen har även gjort en förnyad riskanalys och har 

tagit ställning till de risker som har identifierats.  

 

Revisionsenhetens bedömning är Tandvårdsstyrelsen följt regionstyrelsens riktlinjer och att 

redovisningen är rättvisande. 

Utifrån det som har framkommit i årets granskning av Tandvårdsstyrelsen bedömer 

revisionsenheten att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, att räkenskaperna varit rättvisande samt att den 

interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig.  

För verksamhetsåret 2020 ges följande rekommendation: 

- Styrelsen rekommenderas att göra en bedömning av måluppfyllelsen för 

regionfullmäktiges mål.  
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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. Revisorernas granskning utgår från att 

styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån styrelsens ansvar. 

Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs i 

verksamheten.  

Förutsättningarna för revision av regionens verksamheter år 2020 ser lite annorlunda ut än 

tidigare år. Pandemin har väsentligt förändrat utgångspunkterna för årets revision. Covid-

19 har präglat både revisionens och nämnder och styrelsers arbete under året. 

Revisorskollegiet beslutade redan i april att årets revision ska präglas mer av ett stödjande 

och framåtriktat arbetssätt än av ett strikt granskande arbetssätt. Allt i syfte att inte belasta 

verksamheterna med för mycket extra arbete då energin behövdes till att hantera en 

allvarlig kris.  

Det uppdrag som regionfullmäktige gav nämnder och styrelser i samband med att budget 

2020 fastställdes har fått stå tillbaka för ett helt annat uppdrag, att hantera en pandemi. 

Revisionens fokus har fått förskjutas från att enbart granska utifrån regionfullmäktiges 

grunduppdrag till att granska och ansvarspröva utifrån både krishantering och 

genomförande av grunduppdraget. I revisionens ansvarsprövning finns därmed som grund 

och utgångspunkt även de förändrade förutsättningarna för att klara grunduppdraget som 

pandemin inneburit. Revisionen konstaterar att det har varit komplicerat att bedöma 

enskilda nämnder och styrelsers revisionsansvar för 2020 då pandemin radikalt förändrat 

förutsättningarna för ledning, styrning och kontroll under året.  

Grunden för årets ansvarsprövning har trots allt varit regionfullmäktiges budget. Budgeten 

antogs långt innan pandemin var ett faktum. För att hantera den uppkomna situationen har 

därför regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen under året 

fattat kompletterande beslut i syfte att hantera krisen som påverkat nämnder och styrelsers 

uppdrag. Även hanteringen av dessa beslut har påverkat revisionens ställningstagande.  

Med ovan som utgångspunkt har revisionen för år 2020 formulerat en övergripande 

revisionsfråga som varit vägledande i revisionens granskningsinsatser för året. 

Revisionsfrågan lyder: ”Har nämnden/styrelsen bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt vis och med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och en 

tillräcklig intern kontroll ställ till vad konsekvenserna av Covid-19 motiverat.”  

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. Ansvarig för genomförd granskning är 

Karin Norrman Elgh. Därtill har räkenskaperna granskats av revisionsbyrån Deloitte. 

Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Vilhelm Rundquist. 

Ansvariga tjänstepersoner på förvaltning har beretts tillfälle att faktagranska rapportens 

innehåll.  
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Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår av 

regionfullmäktiges budget och styrelsens reglemente.  

Enligt reglementet ska tandvårdsstyrelsen bedriva allmän- och specialisttandvård för barn 

och vuxna inom Folktandvården. Styrelsen ska bedriva tandvård enligt 

vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag från hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen. Styrelsen verkar på en konkurrensutsatt 

marknad och ska uppmärksamt följa utvecklingen inom sitt område och vidta nödvändiga 

åtgärder för att snabbt anpassa verksamheten till ändrade förutsättningar i omvärlden. 

Styrelsen ska verka för att tandvårdsenheterna aktivt arbetar för att stärka sin 

marknadsposition enligt den inriktning som regionfullmäktige eller regionstyrelsen, i 

egenskap av ägare av egenregiverksamhet, anger. 

Resultatet av revisorernas granskning 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som gjorts samt 

revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges rekommendationer avseende 

åtgärder som styrelsen bör vidta.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat för 

verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och ekonomiska resultat. 

Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  

Styrelsens resultat för verksamhetsåret 2020 är 21,1 mnkr. Styrelsen har uppfyllt målet om 

en ekonomi i balans. 

Iakttagelser 

Pandemin har haft stor påverkan på verksamhetens ekonomi.  

 

Verksamhetens intäkter har minskat med cirka 63 mnkr jämfört med föregående år. Detta 

beror till största del på att externa patientintäkter och ersättning från Försäkringskassan har 

minskat med cirka 62 mnkr. 

 

Verksamhetens kostnader har totalt minskat med 64 mnkr jämfört med föregående år. 

Personalkostnaderna har minskat med totalt med 28 mnkr.  

Kostnaderna för sjuklöner har ökat med 20 mnkr jämfört med föregående år, som 

framförallt hänförs till Covid-19, vilka förvaltningen har kompenserats för. 
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Ekonomistyrning 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande 

granskning av styrelsens ekonomistyrning: 

Klinikcheferna gör sin egen budget för respektive klinik. Budgeten utgår ifrån varje 

anställd och har som utgångspunkt exempelvis antal barn den anställde planeras behandla 

under året. Folktandvården har de senaste åren arbetat med att ta fram ett verktyg för 

produktion- och kapacitetsplanering. Alla kliniker har nu tillgång till verktyget som i första 

hand används i budgetarbetet.  

Granskningen visar att under året har mycket uppföljning av ekonomi gjorts under åter. De 

kliniker som har ett negativt resultat har identifierats och, framförallt de kliniker som har 

haft problem även innan Covid-19 har det fokuserats på. Folktandvården har under året 

arbetet med vilka områden de behöver stötta upp med även att de tydliggör när stödet ska 

sättas in. Styrelsen får rapportering om ekonomin på aggregerad nivå varje styrelsemöte. 

Bedömning  

Revisionsenhetens bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har uppnåtts. 

Styrelsens ekonomiska resultat bedöms vara tillfredsställande. Utifrån rådande situation 

bedömer vi att styrelsen har haft en aktiv styrning och uppföljning under året. Styrelsen har 

fått uppdateringar kring arbetet med pandemin och beslutat om åtgärder för en ekonomi i 

balans. 

Rekommendationer  

Ingen rekommendation ges. 
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Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 

resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar som 

gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  

Styrelsen har redovisat följande måluppfyllelse i årsredovisningen: 

 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra 

möjligheterna till karriär och 

kompetensutveckling 

Bland annat lyfts medarbetarenkäten som 

visar att 81 % (82 %) av medarbetarna är 

nöjda med att arbeta inom VGR. En 

genomgång av genomfört arbetet ges och 

målet bedöms som uppnått. 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den 

organisatoriska effektiviteten förbättras 

Bland annat beskrivs förändringar i 

ledningsorganisationen och utbildning till 

ledningsgruppen. Ingen bedömning av 

måluppfyllelsen görs. 

Invånarnas tillgänglighet till digitala 

vårdformer ska öka, liksom verksamhetens 

användning av digitala lösningar 

Hänvisning görs till ett prioriterat uppdrag 

där det bland annat lyfts att 

Coronapandemin har medfört ett ökat 

tempo i införandet av digitala tjänster. 

Distanskonsultationsutrustningar kommer 

att finnas på kliniker i hela Folktandvården 

redan under februari 2021. Ingen 

bedömning av måluppfyllelsen görs. 

Invånarnas tillgång till den vård de 

behöver ska öka 

En tydlig genomgång av tillgängligheten 

för lika grupper görs samt en analys av hur 

pandemin har påverkat ges. Ingen 

bedömning av måluppfyllelsen görs. 

 

Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• Att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 

fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår från 

styrelsens specifika uppdrag och ansvar 

• Att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 

verksamheten 

• Att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp måluppfyllelse 

löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat på bristande 

måluppfyllelse 
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Iakttagelser 

Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning av 

styrelsens målstyrning: 

Detta år som präglats av pandemin är mycket svårt att utvärdera och bedöma. 

Folktandvården har påverkats av yttre faktorer på flera sätt. Tillgängligheten för vissa 

grupper och tillgången till tider för narkos har påverkats samtidigt som utvecklingen av de 

digitala tjänsterna har gått snabbare.  

I årsredovisningen beskrivs under respektive prioriterat mål aktiviteter som har gjorts samt 

att i vissa av målen redovisas indikatorer kopplade till aktiviteterna och målen. Även 

fokusområden beskrivs utifrån aktiviteter och indikatorer. Utöver detta beskrivs aktiviteter 

och indikatorer under styrelsens långsiktiga mål samt under styrelsens beslutade 

prioriterade uppdrag. 

Tandvårdsstyrelsen har i likhet med föregående år beslutat om en affärsplan för 2020 

(budget 2020). I affärsplanen framgår vilka av fullmäktiges prioriterade mål styrelsen har 

beslutat att arbeta efter, men i affärsplanen beskrivs målarbetet med aktiviteter och 

indikatorer utifrån styrelsen långsiktiga mål. Till affärsplanen finns en bilaga där 

kopplingen mellan styrelsens långsiktiga mål och fullmäktiges prioriterade mål framgår. I 

beskrivningen av hur styrelsen ska arbeta med målen i affärsplanen framgår kopplingen 

mellan de långsiktiga målen och fullmäktiges prioriterade mål mer eller mindre tydligt.  

Eftersom det saknas en beskrivning i affärsplanen vilka aktiviteter och indikatorer som är 

kopplade till vilket prioriterat mål saknas det en ”röd tråd” mellan affärsplanen och 

årsredovisningen avseende aktiviteterna indikatorerna och de prioriterade målen.  

Bedömning  

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen i årsredovisningen har haft fokus på 

beskrivning av genomförda aktiviteter för respektive långsiktigt mål, prioriterat uppdrag, 

prioriterat mål med underliggande fokusområde. Vår bedömning är även att det saknas en 

”röd tråd” mellan affärsplanen och årsredovisningen avseende fullmäktiges prioriterade 

mål.  

 

Vi gör bedömningen att det i årsredovisningen saknas en bedömning av måluppfyllelse för 

tre av regionfullmäktiges prioriterade mål. 

 

Rekommendationer 

Styrelsen rekommenderas att:  

- göra en bedömning av måluppfyllelsen för regionfullmäktiges mål.  
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Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande 

granskning av styrelsens verksamhetsstyrning: 

Verksamhetsstyrningen sker till stor del genom de klinikkontrakt som upprättas med 

respektive klinik. Klinikkontrakten är en nedbrytning av affärsplanen och i kontrakten 

framgår ett antal mätetal som klinikerna följs upp på, både ekonomiska och 

verksamhetsmässiga. Budgeten är därigenom nedbruten till varje klinik som har sin egen 

budget.  

Affärsplanen kommuniceras via klinikkontrakten och klinikbudgen till alla medarbetare 

via klinikcheferna och det finns en tydlig återrapportering till styrelsen som får en rapport 

om tillgänglighet, bemanning och ekonomi på alla styrelsemöten på en aggregerad nivå.  

I plan &styr rapporterar klinikerna om det finns avvikelser gentemot kontrakten samt att 

det ska finnas åtgärdsplaner och aktiviteter kopplade till avvikelserna.  

Styrelsens styrning under Covid-19  

Styrelsen gjorde redan under våren en hemställan till Regionstyrelsen om ekonomiska 

lättnader i form av slopat koncernbidrag 20201. Styrelsen beslutade även under våren att 

upphäva beslutet om resultatutdelning för 20202. 

Förvaltningsledningen började snabbt med veckomöten för klinikchefer då det framkom att 

mycket personal var orolig utifrån pandemin. Information har ut från ledningen till alla 

klinikledningar vila mail och alla riktlinjer läggs ut på intranätet, Fiol. Områdescheferna 

har vidare haft en tät kontakt med klinikcheferna.  

De beslutade även att akuttandvård för Covid-patienter skulle knytas till 9 utbudspunkter. 

Kommunikationen har dels gått via de dagliga/veckomötena dels via deras intranät Fiol. 

Bland annat har det tydligt kommunicerat att folktandvården följer regionens riktlinjer 

kring Covid-19 samt att det skyddsmaterial tandvården använder inte skall stå i vägen för 

sjukvårdens behov.  

Styrelsen beslutade om en förnyad riskanalys under sommaren utifrån Covid-193. 

Styrelsen har fått en tydlig löpande uppdatering kring hur pandemin påverkat 

verksamheten samt hur vissa riskgrupper påverkats. Band annat har styrelsen följt 

tillgången till narkos extra då detta påverkats av pandemin.  

Bedömning  

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har haft en aktiv styrning och uppföljning 

under pandemin. Vi bedömer vidare att det finns en väl fungerande och tydlig 

 

1 Protokoll från tandvårsdsstyrelsen, 2020-06-17, Diarienummer FTV 2020-00193 
2 Protokoll från tandvårdsstyrelsen, 2020-04-22, Diarienummer FTV 2019-00391 
3 Protokoll från tandvårdsstyrelsen, 2020-06-17, Diarienummer FTV 2020-00218 
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verksamhetsstyrning från affärsplanen till klinikkontrakten samt att det sker en 

ändamålsenlig återrapportering till styrelsen.  

 

Rekommendationer 

Ingen rekommendation ges. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 

kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. Därefter 

redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Styrmiljö, styrdokument och formalia 

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under året. Mycket av rapporteringen till styrelsen har 

handlat om Covid-19 och arbetet kring och påverkan av pandemin.  

Granskningen visade att folktandvården har olika programråd som säkerställer 

ärendeberedningen inom sitt område.  

Styrelsen har beslutat om budget och mål för verksamheten i enlighet med de riktlinjer som 

finns i VGR. Styrelsen har även beslutat om delegationsordning. 

Granskningen visar att styrelsen har en rutin för uppföljning och återrapportering av 

verksamhetens resultat. I delårsrapport och årsredovisning sker en uppföljning av 

verksamheten och där görs också analyser som beskriver orsaker till avvikelser.  

Styrelsen genomförde och beslutade om en riskanalys för 2020 i december 2019. I 

riskanalysen finns en genomgång av kontrollmiljön i form av reglemente, lagar och mål 

från fullmäktige och styrelsens långsiktiga mål. I riskanalysen värderas riskerna och det 

framgår hur de ska omhändertas. Däremot har det inte beslutades det inte om någon 

åtgärds- och uppföljningsplan i samband med riskanalysen. Detta arbetade dock styrelsen 

med och beslutade om under våren efter att revisionen påtalade att styrelsen inte följde 

regionens riktlinjer avseende detta i årsrapporten för 2019. Styrelsen har även genomfört 

en ny riskanalys utifrån Covid-19. 

Oegentligheter 
Styrelsen har haft utbildning kring jäv och har beslutat om rutiner för hantering av jäv 

inom styrelsen.  

Oegentligheter har diskuterats inom ledningsgruppen och ryms inom programområdet 

intern kontroll. Oegentligheter har inte lyfts utöver det som lyfts inom intern 

kontrollarbetet. Det har uppmärksammats att det finns en problematik i att följa 

avtalstroheten då förvaltningen inte får några uppföljningsrapporter längre.  

Bedömning  

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har beslutat om budget och mål enligt 

gällande tidsram och har en rutin för uppföljning och återrapportering av verksamhetens 
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resultat. Styrelsen har beslutat om en utökad återrapportering utifrån resultat och 

åtgärdsplaner. Styrelsen har genomfört en riskanalys för 2020 och kompletterat med 

åtgärdsplan och uppföljningsplan. Styrelsen har även gjort en förnyad riskanalys och har 

tagit ställning till de risker som har identifierats.  

 

Rekommendationer 

Ingen rekommendation ges. 

 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 

 

 

Lämnade rekommendationer 

Ange år 

Omhändertagen 

Styrelsen rekommenderas att fortsätta arbetet med att tydligare redovisa 

måluppfyllelsen för fullmäktiges prioriterade mål samt i enlighet med 

anvisningarna för uppföljning lämna en prognos för måluppfyllelsen och visa 

på förändring över tid och eventuella avvikelser. 

Nej, se avsnitt 

verksamhet 

Styrelsen rekommenderas att följa regionfullmäktiges policy- Styrning i 

Västra Götalandsregionen i sitt arbete med framtagande av riskanalys och 

intern kontrollplan.   

Ja, se avsnitt 

intern styrning 

och kontroll 

 

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.  

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av revisionsbyrån Deloitte och innefattar 

följande delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 

- Löpande redovisningsrutiner 

- Årsbokslut 
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Iakttagelser 

Inga väsentliga avvikelser. 

Bedömning  

Revisionsenhetens bedömning är att Tandvårdsstyrelsen följt regionstyrelsens riktlinjer och 

att redovisningen är rättvisande. 

 

Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 

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 Tandvårdsstyrelsen. Granskningen har genomförts 

utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog med berörda verksamheter. 

För verksamhetsåret 2020 ges för styrelsen följande sammanfattande bedömning: 

Utifrån det som har framkommit i årets granskning av Tandvårdsstyrelsen bedömer 

revisionsenheten att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, att räkenskaperna varit rättvisande samt att den 

interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig.  

Rekommendationer 
För verksamhetsåret 2020 ges följande rekommendation: 

- Styrelsen rekommenderas att göra en bedömning av måluppfyllelsen för 

regionfullmäktiges mål.  
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Bilaga 1. Beskrivning av revisionskriterier 
enligt mall.  

- Kommunallagen (2017:725) 

- Förvaltningslagen (2019:900) 

- Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)  

- Tandvårdslag (1985:125) 

- RF:s budget 2020, beslutad av RF 2019-06-10 (Dnr: RS 2019-03241). 

- Reglemente, beslutad av RF 2019-06-10 – 11 (Dnr: RS 2018-03535) 

- Delegeringsordning, beslutad av styrelse 2020-11-18 

- Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 (Dnr: RS 2019-02491) 

- Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12 (Dnr: 

RS 2017-04735)  

- Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 (Dnr: RS 

2017- 02773). 

- Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12 (Dnr: RS 

2019-06176) 

- Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2020, beslutad av RS 2019-

06-25 (Dnr: RS 2019-02873) 

- Rutin uppföljning 2020, beslutad av ekonomidirektören 2020-11-17 

- Detaljanvisning årsbokslut 2020 på intranätet 

- Regionens ekonomihandbok på intranätet 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tandvardslag-1985125_sfs-1985-125
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