
 

MISSIV  1 
 

  2021-03-26 REV 41–2020 
 

  
 

 

 Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämnden  

Granskning av riktade statsbidrag 
Granskningen visar på brister i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och 
kontroll av riktade statsbidrag.  

• Ansvar och befogenheter för hantering av statsbidrag är i regionen inte tydligt fördelade. 
Detta gäller på såväl politisk nivå som tjänstepersonnivå. 

• Regionstyrelsen får enligt fullmäktiges reglemente besluta om fördelning av riktade 
statsbidrag. Regionstyrelsen har tolkat detta som om att styrelsen i praktiken har rätt att 
besluta om hur bidragen ska fördelas mellan styrelsen och övriga nämnder och hur 
pengarna ska fördelas till nämndernas olika verksamheter. Vår bedömning är att region-
styrelsens fördelning av statsbidragen är för långtgående och att styrelsens tolkning av 
fullmäktiges reglemente inte är rimlig.  

• Budgeteringen av riktade statsbidragen har inte gjorts på ett transparent sätt. Via full-
mäktiges, styrelsens och nämndens beslut går det inte att spåra hur bidragen fördelats 
mellan nämnder och verksamheter. Av intervjuer framgår att verksamheter ibland upp-
lever osäkerhet om de fått tillgodoräkna sig medel kopplade till riktade statsbidrag.  

• Det saknas riktlinjer och rutiner för hantering, uppföljning och återrapportering av stats-
bidrag. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fått återrapportering 
om något av de statsbidrag för år 2019 och 2020 som ingått i granskningens urval. 

 

I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden.  

Vid revisorernas överläggning den 26 mars 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom 
slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 13/2020) lämnar revisorerna för 
yttrande till regionstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska 
lämnas till revisionskontoret senast den 4 oktober 2021. 

 
 

 
För regionens revisorer undertecknad med digital signering 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer
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  Bilaga 
 

 

Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen 

• Överväg att, så långt möjligt, redovisa riktade statsbidrag som intäkter direkt i de verksam-
heter de enligt bidragsbestämmelserna är avsedda att finansiera.  

• Om regionen väljer att fortsatt fördela delar av de riktade statsbidragen via budgetanslag 
rekommenderar vi styrelsen att säkerställa att beslut om fördelning av bidrag till styrelse, 
nämnd och verksamheter fattas på rätt politisk nivå. 

• Säkerställ att det i styrelsens och nämndernas ramar tydliggörs vad som är skatte- respek-
tive bidragsfinansierade delar.  

• Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade statsbidragen på såväl politisk- som tjäns-
tepersonnivå.  

• Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag. Riktlinjerna bör innehålla allt 
från ansökan av bidrag till återrapportering av uppnådda resultat.  

Revisorernas rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Säkerställ att det i verksamheternas ramar tydliggörs hur stor del som är riktade statsbi-
drag.  

• Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade statsbidragen inom nämndens område på 
såväl politisk- som tjänstepersonnivå.  

• Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag inom nämndens område. 
Riktlinjerna bör innehålla allt från ansökan av bidrag till återrapportering av uppnådda re-
sultat.  

 

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikat-
ionen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen och 
nämnden 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 styrelsen eller nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om styrelsen eller nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 
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Vid frågor kontakta 

 

Ingrid Lindberg 
Revisionskontoret 
090-785 73 71 
ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär till regionstyrelsen 

Överväg att, så långt möjligt, redovisa riktade statsbidrag som intäkter direkt i de verksam-
heter de enligt bidragsbestämmelserna är avsedda att finansiera. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Om regionen väljer att fortsatt fördela delar av de riktade statsbidragen via budgetanslag till 
nämnder och verksamheter bör regionstyrelsen säkerställa att beslut om fördelning av bidrag 
till styrelse, nämnd och verksamheter fattas på rätt politisk nivå. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Säkerställ att det i styrelsens och nämndernas ramar tydliggörs vad som är skatte- respektive 
bidragsfinansierade delar.  

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade statsbidragen, såväl på politisk- som på 
tjänstepersonnivå.  

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag. Riktlinjerna bör innehålla allt 
ifrån ansökan av bidrag till återrapportering av uppnådda resultat.  

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 

 

Svarsformulär till hälso- och sjukvårdsnämnden 

Säkerställ att det i verksamheternas ramar tydliggörs hur stor del som är riktade statsbidrag. 
 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 

Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade statsbidragen inom nämndens område, så-
väl på politisk- som på tjänstepersonnivå.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 

Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag inom nämndens område. Riktlin-
jerna bör innehålla allt ifrån ansökan av bidrag till återrapportering av uppnådda resultat. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
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