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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys av ekonomi och verksamhet och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningens resultat presenteras i en särskild granskningsrapport som översänts till 
regionfullmäktig e. 

Resultatet för perioden uppgår till +239 mnkr att jämföra med budget för perioden januari
augusti om +198 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 41 mnkr. Prognosen för helåret 2020 
uppgår till +341 mnkr attjämföra med helårsbudgeten om +192 mnkr vilket är en positiv 
avvikelse med 149 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att 
uppfyllas för år 2020. 

Två av sju nämnderprognostiserar ett underskott för 2020. Hälso- och sjukvårdsnämnden 
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget för året om 136 mnkr och Hållbarhetsnämnden 
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 68 mnkr. 

Verksamhetens prognostiserade resultat före finansiella poster uppgår till +367 mnkr. 
Finansnettot beräknas i prognosen för helåret att uppgå till -26 mnkr att jämföra med budget 
om +18 mnkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är delvis 
rorenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som tör 
verksamheten. 

Vi ser allvarligt på den fortsatta ekonomiska utvecklingen inom främst 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är väsentligt att arbetet kring att nå en 
ekonomi i balans inte avstannar utan det långsiktiga arbetet behöver fortsätta. Hälso
och sjukvårdsnämnden behöver fastställa en åtgärdsplan och tillse att planerade 
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åtgärder vidtas för att förändra den ökande kostnadsutvecklingen inom hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Regionstyrelsen har, med sin samordningsroll och uppsiktsplikt, en central 
roll gällande ledning, styrning, upptöljning och kontroll av regionens 
samlade verksamhet och ekonomi. Det är därför viktigt att styrelsen säkerställer 
att tydliga beslut fattas med anledning av underskotten i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Hållbarhetsnämnden för att få en ekonomi i balans. 
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