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Rapport Gr 1 och 2/2020 

Verksamheterna hade stora ekonomiska  
underskott 
Regionens verksamheter har stora ekonomiska un-
derskott. Revisorerna bedömer att det ekonomiska 
läget är allvarligt och framförallt hälso- och sjuk-
vårdsnämnden behöver vidta kraftfulla åtgärder.  

Coronapandemin har i många avseenden påverkat 
det ekonomiska resultatet. Revisorerna anser att det 
utifrån regionstyrelsens delårsrapport är svårt att 
bedöma i vilken grad det ekonomiska resultatet på-
verkats av pandemin, ökade statsbidrag, åtgärder i 
omställningsplanen eller andra orsaker. Det framgår 
inte vad som är strukturella underskott och vad som 
är tillfälliga avvikelser.  

Trots betydande bidrag från staten visar styrelsens 
prognos att Region Västerbotten vid årets slut har 
ett negativt resultat på -483 miljoner kronor. Pro-
gnosen för balanskravsresultatet, det vill säga när re-
sultatet justerats för orealiserade värdeförändringar 
i pensionsmedelsportföljen, är ett negativt resultat 
på -96 miljoner kronor. Detta ska läggas till 2019 års 
negativa balanskravsresultat på -333 miljoner kro-
nor. Dessa underskott ska återställas inom tre år en-
ligt kommunallagen.   

Verksamheterna redovisade per augusti 2020 ett un-
derskott mot budget på -310 miljoner kronor. Det 
största underskottet stod hälso- och sjukvårdsnämn-
den för med en avvikelse på -305 miljoner kronor.  

Resultatet för verksamhetsmålen gick inte att  
bedöma 
Revisorerna bedömer att regionstyrelsens redovis-
ning i delårsrapporten inte är tillräcklig för att det 
ska vara möjligt att bedöma om resultaten är fören-
liga med fullmäktiges verksamhetsmål.  

Regionstyrelsen bedömde i delårsrapporten att end-
ast fyra av fullmäktiges 12 mål skulle vara uppfyllda 
vid årets slut. 

 

God ekonomisk hushållning uppnåddes inte 
Delårsrapporten saknar liksom tidigare år en samlad 
värdering av om målen för en god ekonomisk hus-
hållning har uppnåtts. Revisorerna bedömer att de 
redovisade resultaten inte är förenliga med fullmäk-
tiges mål. Verksamheternas stora ekonomiska un-
derskott och svaga resultat för verksamhetsmålen 
ligger till grund för revisorernas bedömning.  

Räkenskaperna var rättvisande 
Granskningen visar att den finansiella redovisningen 
i delårsrapporten per augusti 2020 i allt väsentligt 
har tagits fram i enlighet med lag om kommunal bok-
föring och redovisning och god redovisningssed. De-
lårsrapporten ger en i allt väsentligt rättvisande bild 
av regionens ekonomiska resultat och ställning per 
augusti 2020. 

Revisorernas rekommendationer 
I flera år har revisorerna påtalat att det inte är håll-
bart att verksamheterna år efter år redovisar stora 
underskott. Revisorerna har också påtalat att region-
styrelsen behöver förbättra uppföljningen i delårs-
rapporten. Med anledning av den allvarliga situat-
ionen rekommenderar revisorerna att regionstyrel-
sen säkerställer att framförallt hälso- och sjukvårds-
nämnden vidtar kraftfulla åtgärder. Det behövs ge-
nomgripande förändringar för att regionens verk-
samheter ska klara fullmäktiges mål och budget.  

För ytterligare information om granskningarna 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.  


