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Region Örebro län

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling (organisationsnummer 222000-2097) av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Det ekonomiska resultatet för 2019 är ett underskott på -1 mnkr jämfört med ett budgeterat
resultat på 3 mnkr. Det sammanlagda underskottet mot balanskravet är därmed -138 mnkr
vilket inte beräknas kunna återställas inom tre år. Även det egna kapitalet är negativt, -126
mnkr. Verksamheten har varit i drift i fyra år och kapaciteten är betydligt högre än produktionen
under 2019. Antalet behandlingsfraktioner blev 7.699 under året mot budgeterade 9.000.
Antalet remitterade patienter är fortfarande lägre än planerat och budgeterat. Det är viktigt att
uppnå en bättre balans mellan planerad och verklig verksamhet och att ekonomin anpassas
efter detta.
Revisorerna har under flera år konstaterat att den interna kontrollen inte varit helt tillräcklig.
Det är viktigt att åtgärder nu vidtas för att förstärka den interna kontrollen.
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Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling
Revisorerna

Vi bedömer att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling under 2019 i
huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll inte varit helt tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Uppsala den 3 april 2020

Anders Toll

Cecilia Forss

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Granskning av delårsrapport per den 30 juni 2019
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31
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Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
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