
Regionens revisorer 
Grundläggande granskning nr 1 och 2/2021 

 
 

För ytterligare information om granskningen kontakta 
 Malin Hedlund, malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se 
090-785 73 70. Rapporten i sin helhet finns på regionens 
hemsida www.regionvasterbotten.se/revision  

Granskning av delårsrapport 
per augusti 2021 
 

 

Revisorerna är oroade över att regionens verksamheter fortsätter att redo-
visa underskott trots åtgärder och stora statliga bidrag. Det kommer att krä-
vas stora ansträngningar för att möta de behov som finns av vård, utveckl-
ing och investeringar och samtidigt klara en god ekonomi.  

Regionstyrelsen bedömer att regionen kommer att redovisa ett överskott med 
knappt 870 miljoner kronor vid årets slut. Stora statsbidrag och en betydande vär-
deökning av regionens placeringar är till stor del förklaringen till överskottet. Sty-
relsen bedömer dock att verksamheterna kommer att redovisa underskott.  

Granskningen visar att styrelsens analyser i delårsrapporten är för översiktliga. Uti-
från delårsrapporten är det svårt att bedöma i vilken grad det ekonomiska resulta-
tet har påverkats av pandemin, ökade statsbidrag, åtgärder i omställningsplanen 
eller av andra orsaker. Granskningen visar också att uppföljningen av verksamhets-
målen har brister. För många mål saknas underlag. Utifrån delårsrapporten är det 
inte möjligt att bedöma om verksamheten är genomförd i enlighet med fullmäkti-
ges mål. Det är inte heller möjligt att uttala sig om verksamheten är genomförd i 
enlighet med god ekonomisk hushållning. Delårsrapporten saknar liksom tidigare år 
en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning med utgångspunkt av både 
verksamhetsmässiga och finansiella perspektiv.  

Positivt är att delårsbokslutet är upprättat i enlighet med gällande regler och ger 
en rättvisande bild av regionens ekonomiska ställning.  

Revisorernas rekommendationer 
Några av revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen: 

• För dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden om vilka åtgärder som nämn-
den behöver vidta för att klara sin budget och fullmäktiges mål. Regionsty-
relsen behöver även säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att styrel-
sen som nämnd uppnår fullmäktiges mål.   

• Utveckla analyserna i delårsrapporten om orsakerna till att verksamhet-
erna år efter år har stora underskott. Av analyserna bör det framgå vilka åt-
gärder som krävs för att verksamheterna ska klara sina budgetar.  

• Säkerställ att regionstyrelsens underlag har tillräcklig kvalitet för att be-
döma resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål. Styrelsen bör verka för 
att alla nämnder har mätbara mål och underlag för att följa upp målen.   
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