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Yttrande Granskning av årsredovisning 2019 
 
Regionstyrelsen instämmer i huvudsak med revisionens iakttagelser och har följande 
kommentarer till de rekommendationer som lämnats. 
 
I regionen pågår utvecklingsaktiviteter som på sikt ska bidra till att stärka 
förutsättningarna för regionplanens förverkligande.  
 
Under våren 2020 har ekonomistaben arbetat fram en ny planeringsprocess inför 
2021 års planeringsarbete med regionplan och budget för 2022–2025. Ett arbete 
med att se över regionens styrmodell och styrande dokument i syfte att förstärka 
styrningen är påbörjat.  
 
I samband med delårsrapport, per april 2020 uppdrog styrelsen till regiondirektören 
upprätta ett förslag till kompletterande beslut som hanterar den tidsmässiga 
förskjutningen i genomförandet av omställningsplanen, för en ekonomi i balans 2022.  
 
Patientnämnden har i sin verksamhetsplan för 2020 vidtagit åtgärder för att få 
mätbara mål.   
 
Regionstyrelsen planerar för följande åtgärder baserat på revisionens iakttagelser:  
 
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:  
 
I regiondirektörens uppdrag att se över regionens styrmodell ingår att även söka 
former för en mer direkt åtgärdsinriktad uppföljning som driver agerande och 
aktiviteter i linje med målen.  
Förslaget inarbetas i styrmodellen som planeras antas av regionstyrelsen under 2021. 
 
Gör i årsredovisningen en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning 
har uppnåtts. 
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:  
 
Regiondirektören får i uppdrag att se över de finansiella målen så att de bättre speglar 
förutsättningarna för att uppnå en god ekonomisk hushållning. 
Förslaget inarbetas i planeringsförutsättningarna för 2022 som antas av regionstyrelsen i 
mars 2021. 
 
Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen av resultaten för 
verksamhetsmålen. I redovisningen bör bland annat effekter av åtgärder 
analyseras på ett mer ingående sätt. Styrelsen bör också verka för att alla nämnder 
har mätbara mål. 
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
Inom ramen för ny planeringsprocess ingår att nämnderna säkerställer mätbara mål. 
Förslaget inarbetas i planeringsförutsättningarna för 2022 som antas av regionstyrelsen i 
mars 2021 
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Regiondirektören får i uppdrag att tydliggöra struktur, arbetssätt och dialog för analys av 
verksamhetsmålen. Förslaget inarbetas anvisningarna inför årsrapport 2020 och i förslag 
till ny styrmodell. 
 
 
 
Peter Olofsson (S) 
Regionstyrelsens ordförande 
                                                                                              Kent Ehliasson 
                                                                                              Regiondirektör 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 


