
 
 
 
 
 
 

Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen 
 
Svag måluppfyllelse 
Granskningen visar att redovisningen av 
måluppfyllelsen i årsredovisningen i allt vä-
sentligt var tillfredsställande för landstings-
styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och 
nämnden för funktionshinder och habilite-
ring. Landstingsstyrelsen och de två nämn-
derna hade i huvudsak mätbara mål. I årsre-
dovisningen utvärderade regionstyrelsen 
målen i förhållande till fullmäktiges över-
gripande mål. I årsredovisningen bedömde 
regionstyrelsen att resultaten sammantaget 
för landstingsstyrelsen och de två nämnder-
na inte var tillfredsställande. Revisorerna 
instämde i den bedömningen.  

Revisorerna ansåg att regionstyrelsens redo-
visning för folkhögskolestyrelsen och flera 
av de övriga nämnderna var för översiktlig. 
Utifrån årsredovisningen var det svårt att 
bedöma om deras resultat var tillräckliga. 

Stora underskott i verksamheterna 
Det ekonomiska resultatet för år 2018 blev 
ett överskott med 35 miljoner kronor. Detta 
var en avvikelse mot budget med -101 mil-
joner kronor. Nettokostnadsutvecklingen 
var 5,6 procent, vilket var högre än övriga 
landsting och regioner. Landstingets verk-
samheter redovisade ett underskott med 496 
miljoner kronor. Att landstinget totalt sett 
redovisade ett överskott förklarades liksom 
föregående år av realisationsvinster vid om-
placeringar i värdepappersportföljen. Revi-
sorerna var bekymrande över att den höga 
kostnadstakten hade fortsatt trots åtgärds-
planer.  

God ekonomisk hushållning 
I årsredovisningen gjorde regionstyrelsen en 
avstämning mot de tre finansiella mål som 
fullmäktige fastställt för år 2018. Styrelsen 
bedömde att två av målen uppnåtts helt och 
att ett mål inte uppnåtts. Revisorerna delade 
denna bedömning. 

Begreppet god ekonomisk hushållning har 
både ett finansiellt perspektiv och ett verk-
samhetsmässigt perspektiv. Granskningen 
visar att årsredovisningen liksom tidigare år 
saknade en samlad värdering av om målen 
för en god ekonomisk hushållning hade 
uppnåtts. Mot bakgrund av att resultatmålet 
inte uppnåtts, verksamheternas stora eko-
nomiska underskott och avvikelser inom 
målet ”God och jämlik vård” bedömde revi-
sorerna att de redovisade resultaten inte var 
förenliga med fullmäktiges mål. 

Revisorerna lämnade bland annat följande 
rekommendationer till regionstyrelsen: 

▪ Utveckla analysen i årsredovisningen om 
varför verksamheterna år efter år har 
underskott trots beslut om olika åtgär-
der.  

▪ Verka för att alla styrelser och nämnder 
beslutar om mätbara och uppföljnings-
bara mål. 

▪ Verka för att alla styrelser och nämnder 
har underlag så att de kan följa upp sina 
mål.  

▪ Fortsätt arbetet med att utveckla redo-
visningen av måluppfyllelsen i årsredo-
visningen.  

▪ Gör bedömningar av i vilken grad samt-
liga styrelser och nämnder uppfyllt full-
mäktiges övergripande mål. 

▪ Utveckla uppföljning av de uppdrag som 
fullmäktige lämnar till styrelser och 
nämnder.  

▪ Gör i årsredovisningen en samlad utvär-
dering av om målen för en god ekonom-
isk hushållning har uppnåtts.  
 

Rapport: ”Granskning av redovisad måluppfyllelse i 
årsredovisningen”. För ytterligare information kon-
takta Richard Norberg, tel.090-785 70 90. Den 
kompletta rapporten finns på 
https://www.regionvasterbotten.se/revision men kan 
även beställas från revisionskontoret 
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