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Granskning av delårsrapporten per augusti 2019 
Regionens verksamheter har stora underskott och hög kostnadsutveckling. I flera år har 
revisorerna påtalat att det ekonomiska läget varit mycket allvarligt och att det behövts 
kraftfulla åtgärder. De åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
hittills vidtagit har endast haft begränsad effekt. Under år 2019 har läget förvärrats yt-
terligare. Efter årets 8 första månader hade verksamheterna ett underskott med 412 
miljoner kronor. Detta motsvarade en budgetavvikelse med 8 procent. För hälso- och 
sjukvårdsnämnden var avvikelsen 11 procent. Aldrig tidigare har underskotten varit så 
stora. Även för fullmäktiges verksamhetsmål var resultaten mycket svaga. 

I samband med delårsrapporten per april 2019 informerade regionstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden fullmäktige om att de inte skulle klara sina budgetar. Styrelsen 
och nämnden redovisade att vidtagna åtgärder hade haft begränsad effekt och att ytter-
ligare åtgärder inte var möjliga för att minska kostnaderna. Varken styrelsen eller nämn-
den lämnade några förslag till fullmäktige på åtgärder för att klara budgeten år 2019. 
Inte heller i samband med delårsrapporten per augusti 2019 lämnade styrelsen och 
nämnden några förslag till fullmäktige på åtgärder för år 2019. 

Revisorerna anser att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte agerat till-
räckligt för att klara sina uppdrag. Det räcker inte att informera fullmäktige om att man 
inte klarar sina budgetar. Styrelsen och nämnden måste också lämna förslag till fullmäk-
tige på åtgärder och ge fullmäktige möjlighet att ingripa. Det är inte hållbart att år efter 
år redovisa stora underskott och inte klara fullmäktiges verksamhetsmål. 

Positivt är att delårsbokslutet i allt väsentligt var upprättat enligt lag om kommunal bok-
föring och redovisning samt god redovisningssed. Redovisningen ger en i allt väsentligt 
rättvisande bild av regionens ekonomiska resultat och ställning per augusti 2019.  
 

Läs mer på www.regionvasterbotten.se/revision om revisionsplan för år 2019 om reviso-
rernas granskningar.  
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