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Granskning av delårsrapporten per augusti 2020
Coronapandemin har i många avseenden påverkat det ekonomiska resultatet. Det ekono-
miska läget är allvarligt och framförallt hälso- och sjukvårdsnämnden behöver vidta kraft-
fulla åtgärder. Trots betydande bidrag från staten visar styrelsens prognos att regionen
vid årets slut har ett underskott på -483 miljoner kronor. Prognosen för balanskravsresul-
tatet, det vill säga när resultatet justerats för orealiserade värdeförändringar i pensions-
medelsportföljen, var negativt med -96 miljoner kronor. Detta ska läggas till 2019 års ne-
gativa balanskravsresultat på -333 miljoner kronor. Dessa underskott ska återställas inom
tre år enligt kommunallagen. Det krävs stora förändringar för att regionen ska kunna
möta ökade vårdbehov, hantera uppskjuten vård, tillgodose behov av stora investeringar
och klara en god ekonomi.

En brist i delårsrapporten är att den ekonomiska analysen är otydlig. Utifrån delårsrap-
porten är det svårt att bedöma i vilken grad det ekonomiska resultatet påverkats av pan-
demin, ökade statsbidrag, åtgärder eller av andra orsaker. Av delårsrapporten framgår
inte vad som är strukturella underskott och vad som är tillfälliga avvikelser. Det är också
brister i uppföljningen av verksamhetsmålen. Positivt är att delårsbokslutet upprättats i
enlighet med gällande regler och redovisar en rättvisande bild av regionens ekonomiska
ställning.

Rapport Gr 1/2020 och Gr 2/2020

Granskning av omställningsplanen
Det finns brister i hela styrkedjan för arbetet med omställningsplanen för en hållbar eko-
nomi. I beredningen av planen undersökte regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den inte om det fanns förutsättningar för nämndens verksamheter att spara 528 miljoner
kronor på tre år. Nämndens styrning av åtgärderna har främst bestått av sparkrav. Någon
tydlig koppling till omställningsplanens åtgärdsförslag fanns inte. Nämnden följde heller
inte upp om verksamheterna faktiskt hade genomfört åtgärdsförslagen eller om åtgärds-
förslagens målsättningar hade blivit verklighet. Istället fokuserade uppföljningen helt och
hållet på verksamheternas bedömningar av besparingar. Det gör det svårt för nämnden
och styrelsen att veta om omställningsplanen haft effekt eller om besparingar egentligen
beror på andra orsaker.

Rapport nr 3/2020

På www.regionvasterbotten.se finns mer information om revisorernas granskningar.
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