1 (1)
Tjänsteskrivelse
2020-09-07

Sofia C Jonsson
Ledningsstab Västerbotten

Tjänsteskrivelse Revisionsgranskningsrapport 12/2019 Granskning av hälso- och
sjukvårdsnämnden 2019
HSN 491-2020
Sammanfattning
Regionens revisorer har till nämnden överlämnat en rapport 12/2019 ”Granskning av hälso- och
sjukvårdsnämnden 2019”. I rapporten beskrivs att hälso- och sjukvårdsnämnden inte hade
tillräckliga resultat för år 2019, med ett underskott mot budget på -380 miljoner kronor och svaga
resultat för verksamheten. Vidare anges att det saknas en analys om varför nämndens
verksamheter år efter år redovisar stora ekonomiska underskott samt vilka åtgärder som krävs för
att vända denna utveckling. Granskningar under 2019 visar även att nämnden saknade tillräckliga
metoder och system för att styra och kontrollera sitt ansvarsområde.
Revisorerna lämnar följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden;
- Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt tjänstepersonstöd. Inom flera områden är nämndens
system för styrning och kontroll för svagt utvecklade.
-Säkerställ att de åtgärder som nämnden vidtar är tillräckliga. Ställ krav på
konsekvensbeskrivningar vid beslut om åtgärder. Vid avvikelser bör nämnden ställa krav på att
hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar förslag på kompletterande åtgärder.
- Om det är så att nämnden bedömer att den inte klarar av att genomföra sitt uppdrag bör nämnden
vända sig till fullmäktige med förslag på åtgärder så att fullmäktige får möjlighet att ingripa.
Ett yttrande har upprättats, i vilket hälso- och sjukvårdsnämndens beskriver hur nämnden avser att
gå vidare med de olika rekommendationerna.
Förslag till beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Bedömda resultat och konsekvenser
Besksriv tex konsekvenser för patienter, medborgare, medarbetare och/eller verksamhet samt
ekonomiska aspekter/risker/konsekvenser. Om det är möjligt, redovisa statistik uppdelat på
kvinnor/flickor och män/pojkar och hur beslutet påverkar olika grupper ur ett hållbart, jämställt och
jämlikt perspektiv.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Hänvisa till om ett tidigare beslut berörs/ersätts.
Resurser och finansiering
Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.
Bilagor
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som
ska fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar mm
Beslut expedieras till
Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.

