
 
 
 
 
 
 

Sammanställning av iakttagelser år 2018 
 
Bakgrund 
För år 2018 tog revisorerna fram 25 gransk-
ningsrapporter. Av dessa var 14 grundläg-
gande granskningar och 11 fördjupade 
granskningar. Rapporterna finns på 
www.regionvasterbotten.se.  

Grundläggande granskning ska revisorerna 
enligt God revisionssed i kommunal verk-
samhet göra varje år. Sådana görs för varje 
styrelse och nämnd. De grundläggande 
granskningarna omfattar också granskningar 
av delårsrapporter och årsredovisningar och 
system för styrning och kontroll. Syftet med 
de grundläggande granskningarna är att sä-
kerställa att det finns tillräckligt underlag för 
att ansvarspröva landstingets styrelser och 
nämnder. Inriktningen och omfattningen av 
de grundläggande granskningarna bestäm-
mer revisorerna med hjälp av riskanalyser. 

Inom vissa områden behövs också fördju-
pade granskningar. De grundläggande 
granskningarna är i regel översiktliga och 
omfattar heller inte alla områden som kan 
behöva granskas. Med hjälp av en riskanalys 
bestämmer revisorerna vilka fördjupade 
granskningar som behövs för att de ska ha 
ett tillräckligt underlag för sin ansvarspröv-
ning. De fördjupade granskningarna har 
olika inriktningar och vilka granskningar 
som genomförs varierar mellan åren. Mot 
bakgrund av att landstingsstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden har haft an-
svar för en stor del av landstingets verksam-
het har de fördjupade granskningarna i hu-
vudsak varit inriktade mot deras ansvarsom-
råden. 

Grundläggande granskningar 
De grundläggande granskningarna för år 
2018 visade att måltidsnämnden i Skellefteå, 
samverkansnämnden och de tre nämnderna 
för folkhälsa och primärvård i huvudsak 
hade en tillräcklig styrning och kontroll. Öv-

riga styrelser och nämnder hade i olika grad 
inte tillräcklig styrning och kontroll. Framför 
allt landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden redovisade stora avvikelser i 
förhållande till fullmäktiges övergripande 
mål. En positiv iakttagelse i den grundläg-
gande granskningen var att boksluten i allt 
väsentligt var rättvisande. 

Fördjupade granskningar 
De fördjupade granskningar som genomför-
des under år 2018 visade på omfattande bris-
ter i landstingsstyrelsens och hälso- och 
sjukvårdsnämndens system för att styra och 
kontrollera sina ansvarsområden. Outveck-
lad ärendeberedning, frånvaro av fungerande 
ledningssystem, svag tillämpning av delegat-
ionsordningar och svagt utvecklat stabsstöd 
bidrog till att landstingsstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden hade svårigheter att 
styra sina ansvarsområden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Sammanställning av iakttagelser år 
2018”. För ytterligare information kontakta Richard 
Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rappor-
ten finns på www.regionvasterbotten.se men kan 
också beställas från regionens revisionskontor. 
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