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Region Västerbotten 
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Revisionsberättelse för år 2021 

1 Inledning 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som styrel-

ser och nämnder bedrivit under år 2021. Revisorer och lekmannarevisorer har 

granskat regionens kommunala bolag, stiftelser, kommunalförbund och före-

ningar. 

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheter bedrivs i enlighet med 

mål, beslut, riktlinjer, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheterna. 

De ansvarar för att det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. 

Styrelser och nämnder ansvarar också för att det finns en tillräcklig återrap-

portering till fullmäktige. Revisorerna har till uppgift att granska verksamhet, 

kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de upp-

drag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Vi har genomfört 2021 års granskning i enlighet med kommunallagen, full-

mäktiges revisionsreglemente och god revisionssed. Granskningen är genom-

förd med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund 

för bedömning i ansvarsfrågan. Underliggande revisionsrapporter finns på 

www.regionvasterbotten.se. 

1.1 Sammanfattande iakttagelser 

Pandemin har medfört stora konsekvenser för Region Västerbotten. Regionen 

har på ett bra sätt ställt om verksamheterna för att hantera effekterna av pan-

demin. Regionen har också framgångsrikt genomfört omfattande vaccinering-

ar. Västerbottens län har hög vaccinationstäckning i jämförelse med andra 

delar av landet. Chefer och medarbetare i regionen har uppvisat god anpass-

ningsförmåga för att hantera pandemin och upprätthålla ordinarie verksamhet. 

Tack vare stora statsbidrag, goda skatteintäkter och en stark utveckling på den 

finansiella marknaden redovisar regionen ett mycket starkt ekonomiskt resul-

tat. Vi bedömer att regionstyrelsen, övriga nämnder och beredningar i allt 

väsentligt genomförde sina verksamheter på ett ändamålsenligt och från eko-

nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Det finns dock allvarliga brister i den politiska styrningen som behöver åtgär-

das. Otydliga ansvarsförhållanden mellan regionstyrelsen och övriga nämnder 

bidrog till svårigheter i styrningen. Störst är otydligheterna mellan regionsty-

relsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningar år 2021 visar att 

hälso- och sjukvårdsnämnden hade svårt att styra och kontrollera sitt an-

svarsområde. Nämnden var allt för passiv och inom flera områden saknades 

en strategisk styrning.  
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En tillbakablick visar att problemen med den politiska styrningen har byggts 

upp under en lång period. Flera av bristerna är sådana som vi tidigare påtalat. 

Det är inte hållbart att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte 

åtgärdar brister som vi uppmärksammar. Våra viktigaste iakttagelser för år 

2021 är i sammanfattning: 

• Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden hade svag styrning 

och kontroll över sina ansvarsområden. Otydliga ansvarsförhållanden 

mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bidrog till 

brister i styrningen och kontrollen. En genomgång av hälso- och sjuk-

vårdsnämndens protokoll visar att nämnden tog få beslut och var allt 

för passiv. 

• Tjänstemannastödet till framför allt hälso- och sjukvårdsnämnden var 

i flera avseenden för svagt utvecklat. Outvecklad beredning, otydlig-

heter i ansvar och befogenheter och frånvaro av formellt beslutade 

processer, arbetsformer och rutiner bidrog till svårigheter för nämnden 

att styra hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det svaga stödet undermi-

nerade den demokratiska styrningen och försatte enskilda ledamöter i 

besvärliga lägen.  

• Regionen saknade ett fungerande ledningssystem. Detta bidrog till 

svårigheter i den politiska styrningen men också för verksamheterna 

att veta hur processer skulle vara utformade och vilka regler som 

gällde i regionen. 

• Ägarstyrningen av regionens kommunala bolag var för svagt utveck-

lad. Regionstyrelsens uppsikt var inte tillräcklig. 

I avsnitten nedan kommenterar vi iakttagelser för regionstyrelsen och nämn-

derna. 

2 Regionstyrelsen 

Vi bedömer att regionstyrelsen i allt väsentligt genomförde verksamheten på 

ett ändamålsenligt sätt. För år 2021 redovisade regionen ett positivt resultat på 

1 398 miljoner kronor. I förhållande till budget var det ett överskott med        

1 240 miljoner kronor. Bidragande orsaker till att regionen redovisade över-

skott var stora riktade statsbidrag kopplade till pandemin på totalt cirka 911 

miljoner kronor, goda skatteintäkter och en stark utveckling på den finansiella 

marknaden. Balanskravsresultatet för år 2021, där resultatet justerats enligt 

särskilda regler i kommunallagen, var positivt med ett överskott på 476 miljo-

ner kronor. Regionens verksamheter hade ett överskott mot budget med 3 mil-

joner kronor. 

Vi är naturligtvis nöjda över att regionen för år 2021 redovisar sitt starkaste 

ekonomiska resultat någonsin. Det är dock inte troligt att regionen kommer att 

få statsbidrag i samma omfattning under kommande år. Det är rimligt att anta 

att de strukturella underskott som fanns före pandemin ännu kan finnas kvar. 

För sitt ansvarsområde som nämnd redovisade regionstyrelsen ett underskott 

med -165 miljoner kronor, vilket motsvarade en avvikelse med -5,3 procent i 
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förhållande till budget. Den största orsaken till underskottet var en engångs-

kostnad på 326 miljoner kronor till följd av en förändrad beräkning av pens-

ionsskulden.  

2.1 Styrning och kontroll 

Granskningar år 2021 visar att regionstyrelsen inte hade en tillräckligt utveck-

lad styrning och kontroll. Inom flera områden saknades strategisk styrning. 

Otydliga ansvarsförhållanden och frånvaro av formellt beslutade processer, 

arbetsformer och rutiner bidrog till svårigheter i styrningen. 

2.2 Ägarstyrningen  

Ägarstyrningen av regionens kommunala bolag var för svagt utvecklad. I reg-

ionen saknas strategisk styrning och tillräcklig organisering för en väl funge-

rande ägarstyrning. Det påbörjade arbetet med att utveckla ägarstyrningen har 

varit allt för långsamt. 

2.3 Uppsiktsplikten 

Regionstyrelsens uppsikt över övriga nämnder och kommunala företag var 

inte tillräckligt utvecklad. Inför kommande år bör styrelsen öka sin ambit-

ionsnivå. 

3 Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter genomförde under år 2021 stora 

insatser för att ta hand om patienter som drabbades av covid-19 och för att 

vaccinera befolkningen. Stora ansträngningar gjordes också för att ta hand om 

uppskjuten vård och upprätthålla den ordinarie hälso- och sjukvården och 

tandvården. Trots svaga resultat för verksamhetsmålen bedömer vi att hälso- 

och sjukvårdsnämnden i allt väsentligt genomförde verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. Nämnden hade ett överskott med 139 miljoner kronor 

tack vare betydande tillskott av statsbidrag. Det motsvarade ett överskott med 

2,6 procent i förhållande till budget. Vi bedömer att de strukturella underskott 

som nämnden hade före pandemin kan finnas kvar. Det är inte rimligt att anta 

att statsbidragen kommer att ligga på lika höga nivåer kommande år. Det är 

angeläget att nämnden är aktiv och säkerställer att den klarar av att genomföra 

sin verksamhet inom budget. 

3.1 Styrning och kontroll 

Granskningar år 2021 visar att nämnden hade svårt att styra och kontrollera 

sitt ansvarsområde. Vi bedömer att otydliga ansvarsförhållanden i förhållande 

till regionstyrelsen och svagt tjänstemannastöd bidrog till nämndens svaga 

styrning. Även frånvaro av beslutade processer, arbetsformer och rutiner bi-

drog till svårigheterna i styrningen. En genomgång av nämndens protokoll 

visar att nämnden var allt för passiv. Inom flera områden saknades det strate-

gisk styrning från nämnden. Under flera år har vi framfört till nämnden att 

den behöver bli mer aktiv i sin styrning. 
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4 Regionala utvecklingsnämnden 

Vi bedömer att regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt genomförde 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden redovisade ett överskott 

med 26 miljoner kronor. Detta motsvarade ett överskott mot budget med 6,6 

procent. Överskottet förklaras främst av överskott för kollektivtrafiken. 

4.1 Styrning och kontroll 

Granskningar år 2021 visar att nämndens styrning och kontroll behöver ut-

vecklas. Nämnden hade heller inte en tillräckligt utvecklad målstyrning. Uti-

från nämndens redovisning är det svårt att bedöma om resultaten var tillräck-

liga. Nämnden behöver också utveckla kvaliteten på arbetet med den interna 

kontrollen.  

5 Folkhögskolestyrelsen 

Folkhögskolestyrelsen redovisade ett överskott mot budget med 1,3 miljoner 

kronor. Folkhögskolestyrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla målstyr-

ningen och den interna kontrollen. Vi bedömer att folkhögskolestyrelsen i allt 

väsentligt genomförde verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.  

6 Patientnämnden            

Patientnämnden redovisade ett överskott med knappt 1 miljon kronor. Vi be-

dömer att patientnämnden i allt väsentligt genomförde verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. Nämnden har vidtagit åtgärder med anledning av föregå-

ende års granskning. Vi bedömer att nämnden i huvudsak hade en tillräcklig 

styrning och kontroll. 

7 Måltidsnämnden i Skellefteå 

Nämnden uppfyllde sina mål och hade ett balanserat överskott på 4,2 miljoner 

kronor. Vi bedömer att måltidsnämnden i allt väsentligt genomförde verk-

samheten på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden hade i huvudsak en tillräckligt 

utvecklad styrning och kontroll. 

8 Beredningarna för folkhälsa och demokrati  

Vi bedömer att de tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i allt väsent-

ligt genomförde sina uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.  

9 Ansvarsprövning 

Vi bedömer sammantaget att regionstyrelsen, övriga nämnder och bered-

ningar i Region Västerbotten i allt väsentligt genomförde sina verksamheter 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Den finansiella 

redovisningen är framtagen i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning och god redovisningssed. 

Vi bedömer att folkhögskolestyrelsen, patientnämnden och måltidsnämnden i 

Skellefteå i huvudsak hade en tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer att reg-

ionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämn-

den inte hade en tillräcklig intern kontroll. 
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Vi bedömer att regionen uppnår tre av fullmäktiges finansiella mål och att ett 

mål delvis uppnås. Regionen klarade delvis målet om att styrelser och nämn-

der ska redovisa ett utfall som minst motsvarar budgeterat resultat. Regionsty-

relsen som nämnd redovisade ett underskott. Övriga nämnder redovisade 

överskott. Regionen klarade målet om att 50 procent av pensionsåtagandet 

skulle vara finansierat år 2021. Utfallet för detta mål var 53 procent. Region-

en klarade målet om att självfinansieringsgraden av investeringar skulle vara 

minst 100 procent. Utfallet för detta mål var 187 procent. Slutligen klarade 

regionen målet om att låneskulden, exklusive pensionsskulden, högst fick 

uppgå till 38 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet för 

detta mål var 26 procent.  

När det gäller verksamhetsmål bedömer vi att resultaten för patientnämnden, 

folkhögskolestyrelsen och måltidsnämnden var förenliga med fullmäktiges 

mål. För regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utveckl-

ingsnämnden var resultaten inte förenliga med fullmäktiges verksamhetsmål.  

Vid en bedömning av mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

ska man ta hänsyn till resultat för både finansiella mål och verksamhetsmål. 

Mot bakgrund av de svaga resultaten för verksamhetsmålen bedömer vi att 

regionen inte uppnår de mål som är av betydelse för god ekonomisk hushåll-

ning.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen, 

övriga nämnder, beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner regionstyrelsens årsredovisning 

för år 2021. 

Våra ställningstaganden är baserade på de rapporter som finns redovisade i en 

bilaga till revisionsberättelsen.  

Revisionsberättelsen är digitalt signerad den 12 april 2022. 

 

Edward Riedl, ordförande   

Bert Öhlund, vice ordförande  

Thomas Nordenstam     

Mattias Sehlstedt    

Britta Enfält   

Inger-Ann Omma 

Bertil Burén 
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Regionens revisorers fördju-
pande granskningar år 2021: 
 
1/2021 Granskning av hante-
ringen av betalkort 
 
2/2021 Granskning av bered-
ningen av riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning 
 
3/2021 Granskning av samver-
kan för regional utveckling 
(Edward Riedl anmälde jäv och 
deltog ej i behandling av gransk-

ning) 
 
4/2021 Granskning av kontroll 
över beslut  
 
5/2021 Förstudie om införan-
det av framtidens vårdinform-
ationsstöd 
 
6/2021 Uppföljande gransk-
ning av hanteringen av folkhäl-
sobidrag 
 
7/2021 Granskning hantering 
av tjänstebilar 
 
8/2021 Granskning av genom-
förande av fullmäktiges beslut 
att nämnderna ska ha egna 
förvaltningar 
 
9/2021 Granskning av hante-
ringen av allmänna handlingar 
 
10/2021 Granskning av vacci-
nering av covid-19 
 
11/2021 Granskning av reg-
ionens ägarstyrning av kom-
munala bolag 
 
Regionens revisorers grund-
läggande granskningar år 
2021: 
 
Gr 1/2021 Granskning av de-
lårsrapport per augusti 2021 
 – finansiell del 
 
Gr 2/2021 Granskning av redo-
visad måluppfyllelse i delårs-
rapport per augusti 2021 
 

Gr 3/2021 Granskning av reg-
ionstyrelsen år 2021  
 
Gr 4/2021 Granskning av pati-
entnämnden år 2021  
 
Gr 5/2021 Granskning av folk-
högskolestyrelsen år 2021  
 
Gr 6/2021 Granskning av full-
mäktiges beredningar för folk-
hälsa och demokrati år 2021  
 
Gr 7/2021 Granskning måltids-
nämnden i Skellefteå år 2021  
 
Gr 8/2021 Granskning av 
hälso- och sjukvårdsnämnden 
år 2021 
 
Gr 9/2021 Granskning av redo-
visad måluppfyllelse i årsredo-
visning 2021 
 
Gr 10/2021 Granskning av 
årsbokslut 2021 – finansiell del 
 
Gr 11/2021 Granskning av god 
ekonomisk hushållning – finan-
siell del 
  
Gr 12/2021 Granskning av 
regionala utvecklingsnämnden 
år 2021 
 
Gr 13/2021 Granskning av 
regionstyrelsens uppsikt över-
följsamhet till fullmäktiges 
reglemente för intern kontroll 
år 2021 
 
Gr 14/2021 Sammanställning 
av iakttagelser år 2021 
 
Av regionen bildade stiftelser: 
 
Stiftelsen Västerbottens Mu-
seums samlingar 894003-5390  

• Revisionsberättelse* 
 
Stiftelsen Skellefteå Museums 
samlingar 894700-8309 

• Revisionsberättelse- 
 
Stiftelsen Skogsmuseet i Lyck-
seles samlingar 895400-6659 

• Revisionsberättelse 

 
Emma Ricklunds stiftelse 
896100-1651 

• Revisionsberättelse 
 
Stiftelsen AC utveckling 
894701-6161  

• Revisionsberättelse* 
 
Stiftelser och fonder förval-
tade av regionen: 
 
Samfond för bidrag till pati-
enter vårdade vid Norrlands 
universitetssjukhus  
894001-9766 

• Revisionsberättelse 
 
Willy Landsbergs stiftelse 
894001-9782  

• Revisionsberättelse 
 
Kommunalförbund: 
 
Kommunalförbundet Norr-
lands Nätverk för Musikteater 
och Dans (NMD) 222000-1313 

• Revisionsberättelse 
 
Kommunalförbundet Svenskt 
ambulansflyg 222000-3152  

• Revisionsberättelse 
 
Norra sjukvårdsregionförbun-
det 222000-1651 

• Revisionsberättelse 
 
Kommunalförbundet Svensk 
luftambulans 222000-3061 

• Revisionsberättelse* 
 
Kommunala bolag: 
 
AC-Net Internservice AB 
556930-5278  

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
AC-Net Externservice AB 
556538-4095  

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
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Science Park i Umeå AB 
559085-0276  

• Revisionsberättelse*  

• Granskningsrapport* 
 
Norrlandsoperan AB 
556529-6190 

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
Västerbottensteatern AB  
556214-5184 

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
Länstrafiken i Västerbotten AB 
556071-4478 

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
Bussgods i Norr AB 
556036-3284 

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
Norrtåg AB 
556758-3496 

• Revisionsberättelse  

• Granskningsrapport 
 
ALMI Företagspartner Nord AB  
556735-6398 

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
Norrbotniabanan AB 
556755-2517 

• Revisionsberättelse* 

• Granskningsrapport* 
 
Skellefteå museum AB 
556139-0344 

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
Västerbottens museum AB 
556534-0527  

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport* 
 
Skogs- samemuseet i Lycksele 
AB 556720-4184 

• Revisionsberättelse 

• Granskningsrapport 
 
 

Övriga kommunala företag: 
 
AB Transitio  
556033-1984 

• Revisionsberättelse* 

• Granskningsrapport* 
 
Samtrafiken i Sverige AB 
556467-7598  

• Revisionsberättelse 
 
Inera AB 
556559-4230  

• Revisionsberättelse* 

• Granskningsrapport* 
 
Uminova Innovation AB 
556633-4818  

• Revisionsberättelse* 
 
Umeå Biotech Incubator AB 
556541-2946  

• Revisionsberättelse* 
 
Föreningen för folkrörelsearki-
vet i Västerbotten  
894001-6101 

• Revisionsberättelse 
 
Coompanion Västerbottens län 
ekonomisk förening 
769602-3873 

• Revisionsberättelse* 
 
 
 
* Dokumentet har inte in-
kommit i tid till revisorernas 
behandling av revisionsberät-
telse den 12 april 2022. Doku-
mentet översänds till region-
fullmäktige vid ett senare till-
fälle. 
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