
 

 
 
 
 

Stora underskott 
Regionens verksamheter har stora ekonomiska 
underskott och hög kostnadsutveckling. Reviso-
rerna bedömer att det ekonomiska läget är myck-
et allvarligt.  
 
Regionstyrelsen redovisar i delårsrapporten att 
verksamheterna har ett underskott med 412 mil-
joner kronor. Detta motsvarar en budgetavvikelse 
med åtta procent. För hälso- och sjukvårdsnämn-
den är avvikelsen elva procent. Styrelsen prognos 
för resultatet vid årets slut är ett underskott med 
75 miljoner kronor. När resultatet justeras för 
orealiserade värdeökningar uppgick det negativa 
resultatet till 545 miljoner kronor. Enligt kommu-
nallagen ska resultatet återställas inom tre år.  
 
Svaga resultat för verksamhetsmål  
Regionfullmäktige beslutade om sex verksam-
hetsmål för år 2019. Revisorerna bedömer att de 
redovisade resultaten inte är förenliga med full-
mäktiges mål. I delårsrapporten bedömer region-
styrelsen att ett mål kommer att vara uppfyllt vid 
årets slut. Granskningen visar att målet saknar 
underliggande mätbara mål.  
 
Regionstyrelsen bedömer att fyra av målen delvis 
kommer att vara uppfyllda vid årets slut. Reviso-
rerna anser att det finns en risk att styrelsen är för 
optimistisk i sina bedömningar för flera av målen. 
Granskningen visar dessutom att styrelsen saknar 
underlag för att göra säkra bedömningar för några 
av målen.  
 
Revisorerna instämmer i regionstyrelsens bedöm-
ning att målet om hållbar ekonomi inte kommer 
att uppfyllas vid årets slut.  
 
 
 
 

God ekonomisk hushållning 
Regionstyrelsen gör inte någon samlad bedöm-
ning om målen för god ekonomisk hushållning 
kommer att uppnås vid årets slut. Mot bakgrund 
av verksamheternas stora underskott och svaga 
resultat för verksamhetsmålen bedömer reviso-
rerna att de redovisade resultaten inte är fören-
liga med fullmäktiges mål.  
 
Redovisningen ger en i allt väsentlig rättvisande 
bild 
Granskningen visar att delårsbokslutet i allt vä-
sentligt är upprättat enligt lag om kommunal bok-
föring och redovisning samt god redovisningssed. 
Redovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande 
bild av regionens ekonomiska resultat och ställ-
ning per den 31 augusti 2019.  
 
Revisorernas rekommendationer 
I flera år har revisorerna påtalat att det ekono-
miska läget är mycket allvarligt. Revisorerna kon-
staterar att de åtgärder som regionstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden hittills vidtagit end-
ast haft begränsade effekter. Revisorerna rekom-
menderar regionstyrelsen att skyndsamt vidta 
kraftfulla åtgärder. Det behövs genomgripande 
förändringar för att regionens verksamheter ska 
klara sina budgetar. Varken regionstyrelsen eller 
hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat några 
förslag till fullmäktige på ytterligare åtgärder för 
att klara budgeten år 2019. Revisorerna har läm-
nat motsvarande rekommendationer tidigare år. 

 
 

Regionens revisorer  

Granskning av delårsrapport per augusti 2019  
Rapport Gr 1 och 2/2019 

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

http://www.regionvasterbotten.se/revision

