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Coronapandemin innebar att regionens 
verksamheter behövde ställa om för att hantera 
effekterna av pandemin.  

Det ekonomiska läget var allvarligt 

Tack vare riktade statsbidrag redovisade regionen 
ett överskott med 98 miljoner kronor år 2020. Utan 
de extra bidragen från staten med anledning av 
pandemin skulle regionen ha haft ett underskott. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden hade ett underskott 
med -208 miljoner kronor. Revisorerna bedömde att 
det ekonomiska läget var allvarligt och framför allt 
hälso- och sjukvårdsnämnden behövde vidta kraftiga 
åtgärder. Det kommer att krävas stora förändringar 
för att nämnden ska kunna möta ökade vårdbehov, 
hantera uppskjuten vård och klara sin budget.  

Positivt var att balanskravsresultatet för år 2020 
uppgick till 376 miljoner kronor. Det innebar att det 
negativa balanskravsresultatet från år 2019 var helt 
återställt.  

Resultaten för verksamhetsmålen var svaga 

Regionfullmäktige beslutade om tolv 
verksamhetsmål för år 2020. Av årsredovisningen 
framgick att endast tre av fullmäktiges mål var helt 
uppfyllda. Regionstyrelsen uppgav i årsredovisningen 
att pandemin hade haft en negativ påverkan på 
resultaten.   

God ekonomisk hushållning uppnåddes inte 

Årsredovisningen saknade liksom tidigare år en 
samlad värdering av om målen som var av betydelse 
för god ekonomisk hushållning hade uppnåtts. 
Revisorerna bedömde att de redovisade resultaten 
inte var förenliga med fullmäktiges mål. De svaga 
resultaten för verksamhetsmålen låg till grund för 
revisorernas bedömning.  

Räkenskaperna var rättvisande 

Granskningen visade att den finansiella 
redovisningen för år 2020 i allt väsentligt hade tagits 
fram i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed. Årsbokslutet 
gav en rättvisande bild av regionens ekonomiska 
ställning per den 31 december 2020.  

Revisorernas rekommendationer 
till regionstyrelsen 

• Utveckla analysen i årsredovisningen om varför 
verksamheterna år efter år har underskott trots 
beslut om olika åtgärder. Av analysen bör det 
framgå vilka åtgärder som krävs för att 
verksamheterna ska klara sina budgetar. 

• Gör i årsredovisningen en utvärdering av om 
målen som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts.  

• Säkerställ att regionstyrelsens underlag har 
tillräcklig kvalitet för att bedöma måluppfyllelsen 
för fullmäktiges verksamhetsmål. Styrelsen bör 
verka för att alla nämnder har mätbara mål och 
följer upp målen. 

• Beakta iakttagelserna i EY:s granskning av 
bokslut och räkenskaper. 

För ytterligare information om granskningen kontakta 
Malin Hedlund, malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se, 
090-785 73 70. Den kompletta rapporten finns på 
regionens hemsida www.regionvasterbotten.se/revision 
men kan också beställas från regionens revisionskontor.  
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