
 

MISSIV  1 
 

  2021-04-19 REV 23–2020 
  

 

 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
  

Granskning år 2020 av hälso- och sjukvårdsnämnden  
Pandemin medförde att år 2020 var ett mycket speciellt år. Region Västerbotten ställde om verk-
samheten för att hantera effekterna av pandemin och ta hand om patienter som blev sjuka i co-
vid-19. Chefer och medarbetare i regionen uppvisade god anpassningsförmåga för att hantera 
det allvarliga läge som uppstod. Hälso- och sjukvårdsnämnden hade för år 2020 svaga resultat. 
Den svaga måluppfyllelsen bör ses i ljuset av de svåra omständigheter som hälso- och sjukvården 
hade att hanterat under året. 

Nämnden hade, trots betydande tillskott i form av statsbidrag, ett ekonomiskt underskott mot 
budget med -208 miljoner kronor, vilket var en avvikelse med -5 procent. Det är viktigt att no-
tera att nämnden redan i början av året, innan pandemin, hade underskott. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden hade för år 2020 inte en tillräcklig styrning och kontroll. Otydliga 
ansvarsförhållanden i förhållande till regionstyrelsen och svagt tjänstemannastöd bidrog till svå-
righeter i styrningen. Granskningar visar att nämnden dessutom var passiv under året. I flera år 
har vi framfört att nämnden behöver genomföra genomgripande förändringar för att få kontroll 
över sitt ansvarsområde. Positivt var att nämnden i hög grad hade beslutat om grundläggande 
styrdokument. 

Vid revisorernas överläggning den 19 april 2021 ställde revisorerna sig enhälligt bakom slutsat-
serna i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr 11/2020) lämnar revisorerna för ytt-
rande till hälso- och sjukvårdsnämnden. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer 
till nämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till re-
visionskontoret senast den 18 november 2021. 
 
För regionens revisorer undertecknad med digital signering. 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer
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Revisorernas rekommendationer 
• Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt tjänstepersonstöd. Inom flera områden är 

nämndens system för styrning och kontroll för svagt utvecklade. 

• Säkerställ att de åtgärder som nämnden vidtar är tillräckliga. Ställ krav på att de åtgärder 
som nämnden beslutar om är väl underbyggda och förankrade i verksamheten. Vid avvi-
kelser bör nämnden ställa krav på att hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar förslag på 
kompletterande åtgärder. Vid avvikelser måste nämnden vara aktiv och besluta om åt-
gärder. 

• Om det är så att nämnden bedömer att den inte klarar av att genomföra sitt uppdrag 
bör nämnden vända sig till fullmäktige med förslag på åtgärder så att fullmäktige får 
möjlighet att ingripa. 

• Säkerställ en ändamålsenlig metod och redovisning av resultat i förhållande till nämn-
dens verksamhetsmål.  

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då hälso- och sjukvårdsnämnden svarar på reviso-
rernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är 
att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder nämnden vidtagit eller planerar 
att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas uti-
från revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat 
och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Richard Norberg 
Revisionskontoret 
090-785 70 90 
richard.norberg@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär 

Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt tjänstepersonstöd. Inom flera områden är nämndens 
system för styrning och kontroll för svagt utvecklade. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 

Säkerställ att de åtgärder som nämnden vidtar är tillräckliga. Ställ krav på att de åtgärder som 
nämnden beslutar om är väl underbyggda och förankrade i verksamheten. Vid avvikelser bör 
nämnden ställa krav på att hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar förslag på kompletterande 
åtgärder. Vid avvikelser måste nämnden vara aktiv och besluta om åt-gärder. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 

Om det är så att nämnden bedömer att den inte klarar av att genomföra sitt uppdrag bör 
nämnden vända sig till fullmäktige med förslag på åtgärder så att fullmäktige får möjlighet att 
ingripa. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 

Säkerställ en ändamålsenlig metod och redovisning av resultat i förhållande till nämndens 
verksamhetsmål. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
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