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 Regionstyrelsen 
  

Granskning av delårsrapporten per augusti 2022 
Positivt är att delårsbokslutet är upprättat i enlighet med gällande regler och ger en rättvisande 
bild av regionens ekonomiska ställning. Det är dock oroande att nämndernas kostnader fortsät-
ter att öka. År 2023 kommer kostnaderna för pensioner och verksamheterna att öka betydligt på 
grund av hög inflation. Vi befinner oss dessutom i en lågkonjunktur. Det kommer krävas stora 
insatser för att möta behoven av vård, investeringar och samtidigt klara en ekonomi i balans. 

Vi har i flera år kritiserat regionstyrelsen för brister i uppföljningen av fullmäktiges verksamhets-
mål. Även i år har uppföljningen stora brister. Det går inte att verifiera om styrelsens bedöm-
ningar om resultaten är rimliga. Det är inte heller möjligt att uttala sig om verksamheten är ge-
nomförd i enlighet med god ekonomisk hushållning. Delårsrapporten utgör inte ett vederhäftigt 
underlag för att bedöma resultaten: 

• Regionstyrelsen saknar tillräckligt underlag för att följa upp fullmäktiges verksamhets-
mål. Det är stora brister i styrelsens och nämndernas delårsrapporter som utgör un-
derlag till regionstyrelsens delårsrapport för regionen.  

• Det framgår inte hur regionstyrelsen kommit fram till sina bedömningar.  

• Det framgår inte hur regionstyrelsen har viktat underlagen i delårsrapporten från styrel-
sen och nämnderna.  

• Det framgår inte på vilket sätt regionstyrelsen har utgått från indikatorer vid sina be-
dömningar av resultaten. Styrelsens redovisning av resultat för indikatorer överensstäm-
mer inte alltid med de resultat som styrelsen och nämnderna redovisar i sina delårsrap-
porter.  

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar 
denna skrivelse och underliggande rapporter (Gr 1/2022 och Gr 2/2022) till regionstyrelsen för 
yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revis-
ionskontoret senast den 12 maj 2023. 

 
 
 
För regionens revisorer 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 
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Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen: 

• Utveckla analyserna av genomförda åtgärder för ekonomi i balans.  

• Säkerställ att regionstyrelsens underlag till delårsrapporten har tillräcklig kvalitet för att 
bedöma resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål. 

• Av delårsrapporten behöver det tydligare framgå hur styrelsen har gjort sina bedöm-
ningar av resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål. Redovisningen ska ge rimliga för-
utsättningar att verifiera styrelsens bedömningar av resultaten för verksamhetsmålen 
vid årets slut.   

Instruktioner för yttrande 
Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit eller planerar att vidta. 
Tänk därför på detta när ni svarar: 

• Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tyd-
lig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras 
vidtas.   

• Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska 
genomföra dem och när.  

• Om regionstyrelsen inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om regionstyrelsen inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

 

 

Vid frågor kontakta 

 

Malin Hedlund 
Revisionskontoret 
090-785 73 70 
malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se 
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