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Kontrollen över riktade statsbidrag behöver bli 
bättre 

Granskningen visar att regionstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden inte säkerställt en tillräcklig 
styrning och kontroll av riktade statsbidrag.  

• Ansvar och befogenheter för hantering av 
statsbidrag är i regionen inte tydligt fördelade. 
Detta gäller på såväl politisk nivå som 
tjänstepersonnivå. 

• Regionstyrelsen får enligt fullmäktiges 
reglemente besluta om fördelning av riktade 
statsbidrag. Regionstyrelsen har tolkat detta som 
om att styrelsen i praktiken har rätt att besluta 
om hur bidragen ska fördelas mellan styrelsen 
och övriga nämnder och hur pengarna ska 
fördelas till nämndernas olika verksamheter. 
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsens 
fördelning av statsbidragen är för långtgående 
och att styrelsens tolkning av fullmäktiges 
reglemente inte är rimlig.  

• Budgeteringen av riktade statsbidragen har inte 
gjorts på ett transparent sätt. Via fullmäktiges, 
styrelsens och nämndens beslut går det inte att 
spåra hur bidragen fördelats mellan nämnder 
och verksamheter. Av intervjuer framgår att 
verksamheter ibland upplever osäkerhet om de 
fått tillgodoräkna sig medel kopplade till riktade 
statsbidrag.  

• Det saknas riktlinjer och rutiner för hantering, 
uppföljning och återrapportering av statsbidrag. 
Regionstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden har inte fått återrapportering 
om något av de statsbidrag för år 2019 och 2020 
som ingått i granskningens urval. 

Revisorernas rekommendationer 
till regionstyrelsen 

• Utvärdera och lämna förslag till fullmäktige om 
hur reglementet kan förtydligas när det gäller 
styrelsens befogenheter att besluta om region-
övergripande frågor. 

• Se över delegationsordningen så att regiondirek-
törens befogenheter att besluta om organisat-
ionsförändringar överensstämmer med fullmäk-
tiges reglemente för styrelsen. 

Revisorernas rekommendationer 
till regionstyrelsen 

• Överväg att, så långt möjligt, redovisa riktade 
statsbidrag som intäkter direkt i de 
verksamheter de enligt bidragsbestämmelserna 
är avsedda att finansiera.  

• Om regionen väljer att fortsatt fördela de riktade 
statsbidragen via budgetanslag rekommenderar 
vi styrelsen att säkerställa att beslut om 
fördelning av bidrag till styrelse, nämnd och 
verksamheter fattas på rätt politisk nivå. 

• Säkerställ att det i styrelsens och nämndernas 
ramar tydliggörs vad som är skatte- respektive 
bidragsfinansierade delar.  

• Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade 
statsbidragen på såväl politisk- som 
tjänstepersonnivå.  

• Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av 
riktade statsbidrag. Riktlinjerna bör innehålla allt 
från ansökan av bidrag till återrapportering av 
uppnådda resultat.  

Revisorernas rekommendationer 
till hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Säkerställ att det i verksamheternas ramar 
tydliggörs hur stor del som är riktade 
statsbidrag.  

• Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade 
statsbidragen inom nämndens område på såväl 
politisk- som tjänstepersonnivå.  

• Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av 
riktade statsbidrag inom nämndens område.  

För ytterligare information om granskningen kon-
takta Ingrid Lindberg, telefon 090-785 73 71. Den 
kompletta rapporten finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se/revision men kan också 
beställas från regionens revisionskontor.  

http://www.regionvasterbotten.se/revision

