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Verksamheten hade stora ekonomiska underskott 

Revisorerna bedömde att det ekonomiska resultatet 
för år 2019 inte var tillräckligt. Regionen hade 
visserligen ett överskott med 225 miljoner kronor. 
En orsak till överskottet var dock att regionens 
värdepapper ökat i värde. Räknar man bort dessa 
värdeökningar hade regionen ett underskott på -333 
miljoner kronor. Detta underskott ska enligt lagen 
återställas inom tre år.  

Störst underskott hade regionstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden. Revisorerna bedömde att 
styrelsen och nämnden inte vidtog tillräckliga 
åtgärder för att klara sina budgetar. Av 
årsredovisningen framgick inte varför vidtagna 
åtgärder inte var tillräckliga och vilka åtgärder som 
skulle krävas för att styrelsen och nämnden skulle 
klara sina budgetar.  

Svaga resultat för verksamhetsmål 

Regionfullmäktige beslutade om sex verksamhetsmål 
för år 2019. Resultaten i förhållande till fullmäktiges 
verksamhetsmål var inte tillräckliga. Av 
årsredovisningen framgick att endast ett av 
fullmäktiges mål var helt uppfyllt. Granskningen 
visade också att några av nämnderna hade svagt 
utvecklad uppföljning i sina årsrapporter.  

God ekonomisk hushållning uppnåddes inte 

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

 

Räkenskaperna var rättvisande 

Granskningen visar att den finansiella redovisningen 
för år 2019 i allt väsentligt hade tagits fram i enlighet 
med lag om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed. Räkenskaperna gav i allt 
väsentligt en rättvisande bild av resultat för år 2019 
och ställning per den 31 december 2019.  

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderade regionstyrelsen att: 

• 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 om målen 
för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

• Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen 
av resultaten för verksamhetsmålen. I 
redovisningen bör bland annat effekter av 
åtgärder analyseras på ett mer ingående sätt. 
Styrelsen bör också verka för att alla nämnder 
har mätbara mål.  

För ytterligare information om granskningen kon-
takta Malin Hedlund, telefon 090-785 73 70. De 
kompletta rapporterna finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se/revision men kan också 
beställas från regionens revisionskontor.  

http://www.regionvasterbotten.se/revision

