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Nya granskningar från revisorerna 
Revisorerna beslutade den 29 januari 2021 om ett antal nya granskningar som uppmärk-
sammar områden som framför allt regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden be-
höver åtgärda. Läs mer om granskningarna på www.regionvasterbotten.se 

 Regionens samverkan med kommunerna om vården och omsorgen till äldre mul-
tisjuka behöver bli bättre (Nr 7/2020). Det är positivt att regionen påbörjat ett ar-
bete med med länets kommuner om att utveckla strukturerna för samverkan om 
vård och omsorg. Av granskningen framgår flera brister i regionens samverkan 
med kommunerna om vården och omsorgen till äldre multisjuka.   

 Det är svag politisk styrning av sjukhusens robusthet och försörjningen av vatten, 
värme, el med mera (Nr 8/2020). Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den har inte beslutat hur robusta länets sjukhus ska vara. Varken styrelsen eller 
nämnden har tillräcklig kontroll över sjukhusens robusthet. Särskilt oroande är 
uppgifter om osäkerheter i vattenförsörjningen till Norrlands universitetssjukhus 
(NUS). 

 Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämn-
den behöver se till att beredningen inför beslut blir bättre (Nr 4/2020). Bristerna i 
granskningen visar att det finns risk att förtroendevalda inte får de underlag för 
beslut som behövs. Detta riskerar att drabba demokratin. Ansvaret för detta är 
allas i berörda nämnder och styrelser. Regionstyrelsen bör se till att regiondirek-
tören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över ärendeberedningen. 
Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirek-
tören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Kvalitetssäkringen 
av beslutsunderlagen behöver bli bättre. Det behövs också styrdokument som re-
glerar hur beredningen ska genomföras. 

 Det är brister i regionens leverantörsregister (Nr 5/2020). Regionstyrelsen har 
inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till brister i registervården som revi-
sorerna har uppmärksammat i tidigare granskningar. Bristerna i leverantörsregist-
ret medför risk att regionen gör felaktiga utbetalningar.  

 Budgetberedningen i regionen är outvecklad (Nr 6/2020). I beredningen tydliggör 
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte hur tillgänglig finansiering 
förhåller sig till den verksamhet som de planerar. Det är stora obalanser mellan 
budget och verksamhet. Positivt är att regionstyrelsen beslutat om en ny process 
för budgetberedningen som gäller inför år 2022. 
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