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Otillräckliga åtgärder 

I flera år har hälso- och sjukvårdsnämnden haft stora 
underskott. Nämnden har beslutat om olika åtgärder 
för att bromsa upp kostnadsutvecklingen. Åtgär-
derna har dock inte varit tillräckliga. För år 2019 
hade nämnden ett underskott med -380 miljoner 
kronor vilket var en avvikelse mot budget med -8 
procent. Även för verksamhetsmålen var resultaten 
svaga.  

I nämndens årsrapport saknas en analys om varför 
nämndens verksamheter år efter år redovisat stora 
underskott och vilka åtgärder som skulle krävas för 
att vända denna utveckling. Under året accepterade 
nämnden stora avvikelser utan att det fick några syn-
bara konsekvenser. Nämnden skrev visserligen till 
fullmäktige i maj 2019 och informerade om det be-
svärliga läget. Nämnden beredde dock inga förslag 
på åtgärder för året som fullmäktige kunde ta ställ-
ning till.  

I granskningar de senaste åren har revisorerna fram-
fört att det behövs genomgripande förändringar för 
att nämnden ska klara sitt uppdrag. Inte heller år 
2019 agerade nämnden tillräckligt kraftfullt.  

Otillräcklig styrning 

Fördjupade granskningar under året visar att nämn-
den saknade tillräckliga metoder och system för att 
styra och kontrollera sitt ansvarsområde. Det behövs 
stora förändringar. Revisorerna rekommenderar 
nämnden att arbeta med följande områden: 

• Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt 
tjänstepersonstöd. Inom flera områden var 
nämndens system för styrning och kontroll 
för svagt utvecklade.  

 

• Säkerställ att de åtgärder som nämnden vid-
tar är tillräckliga. Ställ krav på konsekvensbe-
skrivningar vid beslut om åtgärder. Vid avvi-
kelser bör nämnden ställa krav på att hälso- 
och sjukvårdsdirektören lämnar förslag på 
kompletterande åtgärder. Vid avvikelser 
måste nämnden vara aktiv och besluta om 
åtgärder.  

• Om det är så att nämnden bedömer att den 
inte klarar av att genomföra sitt uppdrag bör 
nämnden vända sig till fullmäktige med för-
slag på åtgärder så att fullmäktige får möjlig-
het att ingripa. 

 
Positivt för år 2019 var att hälso- och sjukvården i 
Västerbotten hade goda medicinska resultat. Positivt 
var också att tillgängligheten till sjukhusvården hade 
blivit bättre. 

 

För ytterligare information om granskningen kontakta 
Richard Norberg, telefon 090-785 70 90. Den kom-
pletta rapporten finns på regionens hemsida www.reg-
ionvasterbotten.se/revision men kan också beställas 
från regionens revisionskontor.  
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