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 Regionstyrelsen 
  

Granskning av årsredovisningen 2020 
Pandemin innebar att regionens verksamheter år 2020 behövde ställa om för att hantera effek-
terna av pandemin. Resultaten för fullmäktiges verksamhetsmål var svaga. Måluppfyllelse bör 
ses i ljuset av pandemin. Tack vara riktade statsbidrag redovisade regionen ett positivt ekono-
miskt resultat. Utan de extra bidragen från staten hade resultatet varit negativt. Vi bedömer att 
det ekonomiska läget är allvarligt. Det kommer att krävas stora förändringar för att regionen ska 
kunna möta ökade vårdbehov, hantera uppskjuten vård, tillgodose behov av stora investeringar 
och samtidigt klara en god ekonomi.  

Positivt är att årsbokslutet är upprättat i enlighet med gällande regler. Årsbokslutet ger en rättvi-
sande bild av regionens ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Positivt är också att ba-
lanskravsresultatet för år 2020 uppgick till 376 miljoner kronor. Det innebär att det negativa ba-
lanskravsresultatet från år 2019 är helt återställt. Vår granskning visar dock på brister i redovis-
ningen av resultaten för verksamhetsmålen. 

Vid revisorernas överläggning den 19 april 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom 
slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapporter (Gr 12/2020 och Gr 13/2020) läm-
nar revisorerna för yttrande till regionstyrelsen. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommen-
dationer till styrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas 
till revisionskontoret senast den 12 oktober 2021. 

 
 

 
För regionens revisorer via digital signering 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 
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  Bilaga 
 

 

Revisorernas rekommendationer 
Vi rekommenderar regionstyrelsen att:   

• Utveckla analysen i årsredovisningen om varför verksamheterna år efter år har underskott 
trots beslut om olika åtgärder. Av analysen bör det framgå vilka åtgärder som krävs för att 
verksamheterna ska klara sina budgetar.  

• Gör i årsredovisningen en utvärdering av om målen som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning har uppnåtts. 

• Säkerställ att regionstyrelsens underlag har tillräcklig kvalitet för att bedöma måluppfyllel-
sen för fullmäktiges verksamhetsmål. Styrelsen bör verka för att alla nämnder har mätbara 
mål och följer upp målen.   

• Beakta iakttagelserna i EY:s granskning av bokslut och räkenskaper. 

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då styrelsen svarar på revisorernas rekommendat-
ioner. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt 
för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen 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 analysen i årsredovisningen om varför verksamheterna år efter år har underskott 
trots beslut om olika åtgärder. Av analysen bör det framgå vilka åtgärder som krävs för att 
verksamheterna ska klara sina budgetar.  

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 

Gör i årsredovisningen en utvärdering av om målen som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 

Säkerställ att regionstyrelsens underlag har tillräcklig kvalitet för att bedöma måluppfyllelsen 
för fullmäktiges verksamhetsmål. Styrelsen bör verka för att alla nämnder har mätbara mål 
och följer upp målen.   

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 

Beakta iakttagelserna i EY:s granskning av bokslut och räkenskaper. 

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
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