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Granskning av delårsrapport per augusti 2019. Yttrande 
 
 
Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser och har följande 
kommentarer till de rekommendationer som lämnats. 
 
Följande åtgärder har genomförts: 
 

• Utifrån redovisat resultat i delårsrapport per april överlämnade 
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden en skrivelse till 
regionfullmäktige och påtalade svårigheter att klara budget i balans mot 
tilldelade uppdrag av regionfullmäktige. Regionfullmäktige behandlade 
skrivelserna och lämnade uppdrag till nämnderna om återrapportering om 
resultat av vidtagna åtgärder senast i november 2019 till 
fullmäktige. Återrapportering har skett och regionfullmäktige beslutade att 
återrapporteringarna från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
godkändes.   
 

• Regiondirektören har på uppdrag från regionstyrelsen efter april 2019 för 
regionen tagit fram en omställningsplan för att komma tillrätta med det svåra 
ekonomiska läget. Omställningsplanen är en av utgångpunkterna i 
regionplan beslutad i juni 2019. Kostnadsminskningarna uppgår till 565 
miljoner kronor för åren 2020 till 2022. Arbetet med omställningsplanen och 
uppföljning av åtgärder påbörjades under hösten 2019.  
 

• Fullmäktiges riktade uppdrag har i verksamhetsplaner för 2019 
konkretiserats till mer avgränsade aktiviteter. Återrapportering av planerade 
aktiviteter har skett vid delårsrapporter. 

 
Följande åtgärder har påbörjats eller planeras: 
 

• Arbetet med tydligare analyser i syfte att regionens verksamheter ska klara 
sin budget fortskrider. Vid resultatdialoger följs beslutade åtgärder upp 
och kompletteras med ytterligare åtgärder där avvikelse noteras.  
 

• För att stärka förutsättningarna för regionplanens genomförande, förbättra 
tydlighet, transparent, förutsägbarhet, dialog och delaktighet, stärka 
omvärldsperspektivet och långsiktigheten har regiondirektör i uppdrag att 
implementera ny planerings- och budgetprocess för planeringsarbetet 2021. 
En ny process ska integrera planerings-, budget- och 
investeringsplaneringsarbetet och vara styrande för uppföljningsarbetet och 
leda till ökad följsamhet mot fastställd regionplan. 
 

• För att tydliggöra ansvar och roller i planerings- och uppföljningsprocess mot 
bakgrund av regionbildningen och den nuvarande förvaltningsorganisationen 
pågår även en översyn av styrdokument. 

 
 

• Ett arbete pågår för att säkerställa att alla nämnder kan lämna underlag för 
att göra bedömning av uppfyllelse av fullmäktiges mål vid delårsrapport 
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• Regionstyrelsen har tagit del revisionens granskning av delårsrapportens 
finansiella del. För att förbättra kvalitet i underlag till bokslutsbilagor pågår 
förbättringsarbete genom bland annat informationsinsatser. 
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