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Revisorerna bedömer att regionstyrelsen inte har haft tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll av arbetet med att utarbeta riktlinjer för god ekono-
misk hushållning. 

Styrelsen har inte definierat god ekonomisk hushållning 
Regionstyrelsen har inte berett riktlinjer för god ekonomisk hushållning som utgår 
från både verksamhetsmässiga och finansiella perspektiv. Enligt kommunallagen 
ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (11 kap). God 
ekonomisk hushållning handlar om att styra både verksamhet och ekonomi. Styrel-
sen har inte berett något förslag till fullmäktige där det framgår hur verksamhets-
mässiga mål och finansiella mål ska vägas samman när fullmäktige ska bedöma om 
god ekonomisk hushållning är uppnådd. I regionplanen har fullmäktige beslutat å 
ena sidan om verksamhetsmål och å andra sidan om finansiella mål. I delårsrappor-
ter och årsredovisningar har regionstyrelsen inte heller gjort utvärderingar av om 
mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning uppnåtts.  

I flera år har revisorerna rekommenderat styrelsen att ta fram riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som innehåller både verksamhetsmässiga och finansiella 
perspektiv. Revisorerna har också kritiserat styrelsen för att den i delårsrapporter 
och årsredovisningar inte har utvärderat om mål som är av betydelse för god eko-
nomisk hushållning har uppnåtts. 

Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen 

• Bered riktlinjer för god ekonomisk hushållning för beslut av fullmäktige. Riktlin-
jerna ska var principiella och långsiktiga. Av riktlinjerna bör framgå vad som 
krävs för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd. 

• Gör i delårsrapport och årsredovisning en utvärdering av om målen med bety-
delse för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås eller har uppnåtts. 
Detta förutsätter att verksamhetsmål och finansiella mål bedöms i ett sam-
manhang.  
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