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REV 22–2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av budgetprocessen år 2020
Granskningen visar på brister i nämndens beredning av fullmäktiges budget för år 2020 och
2021:

•

Budgetens legitimitet är svag. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdsnämndens budget
och mål är förankrade hos verksamheterna. Sedan många år tillbaka finns betydande
obalanser mellan verksamhet och budget. Det är därmed inte tydliggjort hur tillgänglig
finansiering förhåller sig till den verksamhet som bedrivs.

•

Åtgärderna för att minska kostnaderna är inte tillräckliga. En tillbakablick på de senaste
fem åren visar att åtgärderna inte haft en tillräcklig effekt.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden är passiv. Nämnden har inte under år 2020 lämnat förslag
till fullmäktige på åtgärder med anledning av nämndens underskott. Nämnden har därmed inte gett fullmäktige möjlighet att ingripa mot underskottet.

Slutsatsen är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig budgetprocess.
Positivt är att regionstyrelsen beslutat om en ny budgetprocess, som nämnden omfattas av, från
beredningen av budgeten för år 2022.
I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vid revisorernas överläggning den 29 januari 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig
bakom slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 6/2020) lämnar revisorerna för yttrande till hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och
planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 1 juni 2021.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga
Revisorernas rekommendationer
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Bilaga

Revisorernas rekommendationer
•

Säkerställ att de budgetunderlag som nämnden lämnar in till styrelsen för styrelsens beredning håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser i
underlagen som visar att förslag på budgetar, åtgärder med mera är möjliga att genomföra.

•

Skapa förutsättningar i budgetberedningen för ändamålsenliga prioriteringar.

•

Säkerställ att aktuella styrdokument för nämndens budgetberedning finns inlagda i ledningssystemet.

•

Skriv till fullmäktige med förslag på åtgärder om nämnden bedömer att nämnden inte klarar sitt uppdrag från fullmäktige.

Instruktioner för yttrande
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då hälso- och sjukvårdsnämnden svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att
det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder nämnden vidtagit eller planerar att
vidta.
Tänk på detta när ni svarar:

•

Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån
revisorernas rekommendationer.

•

Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och
de åtgärder som beskrivs i svaret.

•

Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.

•

Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.

•

Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.

•

Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.

•

Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Ingrid Lindberg
Revisionskontoret
090-785 71 73
ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se
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Svarsformulär
Säkerställ att de budgetunderlag som nämnden lämnar in till styrelsen för styrelsens beredning håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser i underlagen som visar att förslag på budgetar, åtgärder med mera är möjliga att genomföra.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:

Skapa förutsättningar i budgetberedningen för ändamålsenliga prioriteringar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:

Säkerställ att aktuella styrdokument för nämndens budgetberedning finns inlagda i ledningssystemet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:

Skriv till fullmäktige med förslag på åtgärder om nämnden bedömer att nämnden inte klarar
sitt uppdrag från fullmäktige.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:
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