
 

MISSIV  1 
 

  2022-04-12 REV 16–2021 
 

  
 

 

 Regionstyrelsen 
  

Granskning av årsredovisningen 2021 
Stora statsbidrag för pandemin och en betydande värdeökning av placerade medel bidrog till att 
regionen fick ett överskott med 1 398 miljoner kronor år 2021. Pandemin, statsbidragen, ut-
vecklingen på börsen och en engångskostnad för pensioner påverkade regionens ekonomi på 
många sätt och det är svårt att analysera det ekonomiska resultatet. Det är inte rimligt att anta 
att statsbidragen under kommande år kommer att vara på samma höga nivå som år 2021. 

• Vi instämmer med regionstyrelsen om att regionen sannolikt har ett underliggande 
strukturellt underskott. Det kommer krävas stora insatser för att regionen ska kunna 
möta behoven av vård, investeringar och samtidigt klara en ekonomi i balans.  

• Vi instämmer inte i styrelsens bedömning om att god ekonomisk hushållning i allt vä-
sentligt har uppnåtts. Vi anser att resultaten för verksamhetsmålen är för svaga.  

• Det är positivt att årsbokslutet är upprättat i enlighet med gällande regler och ger en 
rättvisande bild av regionens ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut.  

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv 
och underliggande rapporter (Gr 9, 10 och 11/2021) lämnar revisorerna för yttrande till region-
styrelsen. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till styrelsen. Yttrandet med 
uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 3 
november 2022.  

 

 
För regionens revisorer 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer
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  Bilaga 
 

 

Revisorernas rekommendationer 

• Utveckla analyserna av genomförda åtgärder för ekonomi i balans. 

• Säkerställ att regionstyrelsens underlag har tillräcklig kvalitet för att bedöma måluppfyllel-
sen för fullmäktiges verksamhetsmål.  

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen svarar på revisorernas rekom-
mendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara 
enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder regionstyrelsen vidtagit eller planerar att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån 
revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och 
de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

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

• Om nämnden 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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Svarsformulär 

Utveckla analyserna av genomförda åtgärder för ekonomi i balans. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 
 

Säkerställ att regionstyrelsens underlag har tillräcklig kvalitet för att bedöma måluppfyllelsen 
för fullmäktiges verksamhetsmål.  

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
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