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 Regionstyrelsen 
 Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Granskning av FVIS-programmet 

I regionen pågår ett arbete med att förbereda för informationsstödet Cosmic, som ska införas år 
2024. Regionstyrelsen är ansvarig för programmet (FVIS) som arbetar med att ta fram och införa 
Cosmic. Hälso- och sjukvårdsnämndens roll i arbetet med FVIS är oklar. Nämndens oklara roll 
medför en risk vid införandet av Cosmic. Det är angeläget att nämnden under år 2023 är aktiv i 
sin styrning och säkerställer att nämndens verksamheter har förutsättningar att införa Cosmic.  

Positivt i granskningen är att det på tjänstepersonsnivå finns en utvecklad programorganisation 
för styrningen och uppföljningen av FVIS. Negativt är att regionstyrelsens styrning och kontroll 
inte har varit tillräckligt utvecklad. Styrelsen har inte beslutat om årliga driftbudgetar för FVIS el-
ler haft kontroll över kostnaderna. Uppskjutna kostnader från tidigare år har medfört att det för 
år 2023 finns ett prognostiserat underskott för FVIS på 61 miljoner kronor. För år 2023 finns inga 
extra medel budgeterade för FVIS. Om prognosen stämmer kommer styrelsens och nämndens 
ekonomiska resultat vid årets slut att påverkas negativt med 61 miljoner kronor. En annan brist 
är att styrelsens kontroll över beslut om FVIS varit för svag. Styrelsen har gett regiondirektören 
en förlångtgående delegation och inte säkerställt att beslut som tagits inom programmet blivit 
återanmälda. Därutöver har det funnits brister i hanteringen av ett beslut om ett tilläggsavtal 
som styrelsen tog i december 2022.  

Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapporter (nr 8 och 9/2022) till regionsty-
relsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. I en bilaga lämnar revisorerna sina rekom-
mendationer. Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom lämnade slutsatser och rekommendat-
ioner. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisions-
kontoret senast den 4 oktober 2023. 

För regionens revisorer 

Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

Bilaga 

Revisorernas rekommendationer och instruktioner för yttrande  
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  Bilaga 
 

Revisorernas rekommendationer  
Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden: 

• Tydliggör roller och ansvar mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för 
införandet av Cosmic 

• Säkerställ att verksamheterna får tillräckliga förutsättningar och klarar av att införa 
Cosmic på ett ändamålsenligt sätt. 

• Säkerställ tillräcklig strategisk styrning av FVIS och införandet av Cosmic. Avgränsa reg-
iondirektörens delegation så att den överensstämmer med bestämmelser i kommunalla-
gen.  

• Säkerställ tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet inom FVIS-programmet och infö-
randet av Cosmic.  

• Säkerställ att beslut hanteras enligt kommunallagen samt delegations- och vidaredele-
gationsordningar.  

• Säkerställ en tillräcklig ekonomistyrning av FVIS och kontroll över kostnaderna för FVIS 
och införandet av Cosmic. 

Instruktioner för yttrande 
Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som styrelsen och nämnden 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 styrelsen och nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om styrelsen och 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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