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Delegationsbeslut anmälda till 
regionstyrelsen 2022-02-09 
Dnr 1565-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Regionstyrelsens ordförande 

 Yttrande över remissen En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 

och trygghet (SOU 2021:69) samt promemoria Stärkt trygghet vid lång-

varigt nedsatt arbetsförmåga, dnr 1212-2021 och 1375-2021 

 Yttrande över remissen Uppföljning av primärvård och omställningen 

till en mer nära vård – delrapport 1, dnr 1269-2021 

 Yttrande över remissen Riksintressen i hälso- och sjukvården, dnr 1398-

2021 

 Beslut om förlängd utökad ersättning för resor i samband med tand-

vårdsbesök, dnr 979-2021 

Regiondirektören 

 Subvention av läkemedlet Amantadin, dnr 38-2022 

 Fördelning av forskningsmedel – projektmedel och tjänstgöringstid, dnr 

1531-2021 

 Fördelning av forskningsmedel – Basenhets-ALF, dnr 1531-2021 

Ekonomidirektören 

 Godkännande efter anmälan om ändrade ägarförhållanden, dnr 87-2022 

Verksamhetschefen för upphandling 

 Upphandlingsbeslut 2021-11-12 – 2022-01-02 

Bilagor: 

Yttrande över remissen En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 

trygghet (SOU 2021:69) samt promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt 

nedsatt arbetsförmåga, dnr 1212-2021 och 1375-2021 

Yttrande över remissen Uppföljning av primärvård och omställningen till en 

mer nära vård – delrapport 1 

Yttrande över remissen Riksintressen i hälso- och sjukvården, dnr 1398-

2021 
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Beslut om förlängd utökad ersättning för resor i samband med tandvårdsbe-

sök, dnr 979-2021 

Beslut om subvention av läkemedel, dnr 38-2022 

Beslut om fördelning av forskningsmedel – projektmedel och tjänstgörings-

tid 

Beslut om fördelning av forskningsmedel – Basenhets-ALF 

Godkännande efter anmälan om ändrade ägarförhållanden, dnr 87-2022 

Upphandlingsbeslut 2021-11-12 – 2022-01-02 
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