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Nya granskningar från revisorerna
Regionens medelsförvaltning
Med anledning av pandemin beslutade fullmäktige i april 2020 om en reviderad finanspo-
licy. De nya riktlinjerna innebar en möjlig sänkning av andelen aktier från 10 procent till 0
procent. Detta gjordes för att regionen inte skulle behöva köpa aktier under en period då
aktierna riskerade att kraftigt minska i värde. Av granskningen framgår att regionens fi-
nanspolicy efterlevdes under år 2020 men att avkastningen inte var tillfredsställande. Po-
sitivt är att regionens långsiktiga avkastning uppgick till 5,1 procent vilket var i nivå med
det långsiktiga målet på 5,2 procent. I granskningen lämnar revisorerna rekommendat-
ioner om hur regionstyrelsen kan utveckla sin kontroll över medelsförvaltningen (nr
16/2020).

Svag kontroll över riktade statsbidrag
En granskning visar på brister i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens styr-
ning och kontroll av riktade statsbidrag. Ansvar och befogenheter i regionen är otydliga
och det är svårt att följa hur statsbidragen är fördelade till verksamheterna. En slutsats i
granskningen är också att regionstyrelsen på ett allt för långtgående sätt har fördelat rik-
tade statsbidrag mellan styrelsen och övriga nämnder och till nämnders olika verksam-
heter (nr 13/2020).

Granskning av 1177
Invånartjänsten 1177 är en strategiskt viktig del i omställningen till nära vård. Positivt är
att Region Västerbotten har en hög kundnöjdhet för 1177 i förhållande till andra reg-
ioner. Den politiska styrningen av 1177 var dock ytterst svagt utvecklad år 2020. Det är
inte tillräckligt att regionstyrelsen avgränsade styrningen och kontrollen till att besluta om
en indikator. För hälso- och sjukvårdsnämnden saknades för år 2020 spår av styrning av
1177 (nr 15/2020).

Regionens revisorer har granskat 1177 i samarbete med revisorer i 5 andra regioner. I
april 2021 återkommer revisorerna med en sammanställning av resultaten från gransk-
ningarna i alla 6 regionerna.

Revisionsberättelsen kommer i april 2021
Revisorerna arbetar för fullt med att avsluta granskningar för år 2020. Den 19 april 2021
beslutar revisorerna om revisionsberättelsen för år 2020. Läs mer om revisorernas
granskningar på www.regionvasterbotten.se
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https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/16_2020 Rapport medelsf%C3%B6rvaltning.pdf
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