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Granskning av regionens styrelser 2021 
 
I det här dokumentet hittar du revisionsberättelser och  
årsrapporter för regionens styrelser. 
 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

2. Naturbruksstyrelsen 

3. Regionstyrelsen 

4. Styrelsen för folkhögskolorna 

5. Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 

6. Styrelsen för Habilitering & Hälsa 

7. Styrelsen för kulturutveckling 

8. Styrelsen för NU-sjukvården  

9. Styrelsen för Närhälsan 

10. Styrelsen för Regionhälsan 

11. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

12. Styrelsen för sjukhusen i väster  

13. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

14. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

15. Tandvårdsstyrelsen 



 
 

 
 
Revisionsberättelse 2021 
för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 
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                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
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Sammanfattning 
Den överordnade slutsatsen i 2021 års granskning av hälso- och sjukvårdsstyrelsen är 
att styrelsens uppdrag i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll.  

Revisionsenhetens viktigaste iakttagelser är: 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget följer regionfullmäktiges budget 
med indelning i prioriterade mål och fokusområden. Styrelsen har valt 
ut de tre av regionfullmäktige prioriterade målen som inriktas mot 
hälso- och sjukvård. 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett uppdrag från regionfullmäktige att 
besluta om riktlinjer för hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med 
fleråriga vårdöverenskommelser 2022–2023, med den av 
regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplanen som grund. 

• Styrelsens ekonomiska resultat för 2021 uppgår till +213 mnkr. 
Styrelsen har en budget i balans. I årsredovisningen 2021 beskrivs vilka 
avvikelser som har uppstått gentemot budget under året. Covid-19 har 
haft en stor påverkan på hälso- och sjukvårdsstyrelsens ekonomiska 
utveckling med både uteblivna kostnader och intäkter.  

• Den övergripande händelsen som fortsatt har påverkat all verksamhet 
inom hälso- och sjukvården är covid-19. Granskning visar att styrelsen 
löpande följt utvecklingen och har under året fattat eller förlängt ett 
antal tillfälliga beslut om åtgärder i syfte att minska smittspridning och 
upprätthålla tillgängligheten. 
 

Rekommendationer 
Revisionsenheten lämnar följande rekommendationer till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen för 2021, som vi kommer att följa upp i kommande års 
granskning: 

• I samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av vård och 
behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen. 
 

• Mer aktivt se till att utformning och tillämpning av regionens 
ersättningssystem stödjer arbetet med sammanhållen hälso- och 
sjukvård och omställningen av hälso- och sjukvården och att styrelsen 
verkar för att principerna för ekonomi- och budgetstyrning stödjer 
arbetet med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård.  
 

• Vidta omedelbara åtgärder när hälso- och sjukvårdsstyrelsen identifierar 
risker som sannolikt hotar uppfyllandet av fullmäktiges uppdrag.  
 

• Mer aktivt verka för att vidta åtgärder för att komma till rätta med de 
brister som revisionen noterat i sin granskning.  
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Årets granskning 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån styrelsens 
ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs 
i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär. 

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Maria Gabrielsson Fredrikson och Evelina 
Halse. Därtill har räkenskaperna granskats av revisionsbyrån PwC. Kvalitets-
granskare för rapporten har varit revisionsdirektör Anna Stenberg. 

Ansvarig tjänsteperson har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ansvar 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och 
ansvar som framgår av regionfullmäktiges budget och styrelsens reglemente.  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är enligt reglementet Västra Götalandsregionens 
ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ. Styrelsen är systemägare för den 
samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården, oavsett om denna 
bedrivs i egen eller annan regi. Systemägarskapet innebär ett övergripande ansvar för 
invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet. 
Utifrån sitt övergripande systemansvar har man att samråda med och samordna 
hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete. Systemägarskapet innebär också att bevaka 
och initiera långsiktiga utvecklings-och inriktningsfrågor och verka för en god hälsa 
och en vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. 
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget följer regionfullmäktiges budget med 
indelning i prioriterade mål och fokusområden. Styrelsen har valt ut de tre av 
regionfullmäktige prioriterade målen som inriktas mot hälso- och sjukvård: 

• Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras. 

• Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka. 

• Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård. 

Till de här målen kopplas nio fokusområden med tillhörande aktiviteter.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har även ett uppdrag från regionfullmäktige att besluta 
om riktlinjer för hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med fleråriga 
vårdöverenskommelser 2022–2023, med den av regionfullmäktige fastställda 
budgeten och flerårsplanen som grund. 
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som styrelsen bör vidta.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse och ekonomiskt resultat 
Årsredovisning 2021 
Styrelsens ekonomiska resultat för 2021 uppgår till +213 mnkr. Styrelsen har en 
budget i balans. I årsredovisningen 2021 beskrivs vilka avvikelser som har uppstått 
gentemot budget under året. Covid-19 har haft en stor påverkan på hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens ekonomiska utveckling med både uteblivna kostnader och 
intäkter.  

Bland annat har följande budgetposter påverkats:   

• Tandvården: +9,2 mnkr. Budgeten stärktes inför år 2021 bland annat 
med medel från fri tandvård för 24-åringar upphörde från och med 
den 1 januari 2021.  

• Vård för asylsökande: +13 mnkr. Färre har sökt vård samt minskat 
antal asylsökande. 

• Smittskydd: +14,5 mnkr beroende på en återbetalning från 
Regionshälsan.  

• Forskning och utveckling: +7 mnkr. Forskningsprojekt har inte 
kunnat startas och genomföras som planerat. 

• Läkemedel: +47 mnkr. Beror på rabatter som inte budgeterats, lägre 
förskrivning av vissa läkemedel samt projekt som inte kommit i 
gång. 

• Vårdval vårdcentral: -76 mnkr. Ökade ersättningar samt minskade 
intäkter från patientavgifter. Här finns även en underfinansiering av 
digitala vårdkontakter.  

• Vårdval rehab: -80 mnkr. Minskad produktion som effekt av 
pandemin.  

Styrelsens kostnader för Covid-19 uppgår till 51 mnkr. I kostnaderna ingår bland 
annat inköp av provtagningsutrustning för snabbtester. Moderförvaltningen har ersatt 
HSS med 29 mnkr, varför totalsumman blir 22 mnkr. 
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Kostnadsutvecklingen ligger på 1,7 procent jämfört med föregående år och beror på 
högre kostnader för pandemin och vårdvalen. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har inte gjort några investeringar under 2021 och har 
inte använt det egna kapitalet.  

Iakttagelser om ekonomistyrning 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens ekonomistyrning: 
 
Budget 2021 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lade inför år 2021 en budget i balans. Samtidigt 
beskrevs i budgeten att det fanns risker kopplade till osäkra poster för till exempel 
vårdvalen, som påverkas av ersättningar och produktion. Förstärkningar har tillförts 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen utöver index i regionfullmäktiges budget bland annat 
för läkemedel och Vårdval Vårdcentral. För att kunna fullgöra sitt ansvar enligt 
reglementet och samtidigt ha en långsiktigt hållbar ekonomi i balans, i ett läge där 
resurser inte tillförs i samma utsträckning som tidigare, anger styrelsen att ett 
prioriteringsarbete behöver ske mer tydligt. Inför 2021 har 18,9 mnkr överförts till 
andra förvaltningar genom teknisk justering vilket bland annat handlar om tandvård 
för åldersgruppen 20–23, där medel överförts till HSN samt att vissa 
utbildningspengar avseende vårdval vårdcentral överförts till RS. 

Rapport per mars 
I april 2021 fick hälso- och sjukvårdsstyrelsen redovisat en uppföljning av ekonomin 
i den utökade månadskommentaren för mars. Utfallet per mars var +79 mnkr och 
avvikelsen mot budget var +32 mnkr. De främsta avvikelserna redovisades inom 
läkemedel, vårdval vårdcentral, ordnat införande, omställningen samt alarmerings-
tjänsten. Prognosen för året angavs till +- 0 mnkr och var enligt regionala 
anvisningar lagd efter scenariot att normalläge skulle råda från och med september. 
På grund av den pågående pandemin och osäkerheter kring dess utveckling och 
påverkan på bland annat utförarnas möjlighet att ge vård, ansågs prognosen vara 
mycket osäker.  

Delårsbokslut per augusti 2021 
Delårsbokslutet per augusti redovisade ett resultat på +260 mnkr och en positiv 
budgetavvikelse på +193 mnkr. Prognosen uppgår till +50 mnkr och revideras 
därmed från mars bland på grund av positiva avvikelser inom läkemedel och ordnat 
införande. Jämfört med mars har dock besöken ökat inom vårdval rehab vilket 
medfört högre kostnader. Prognosen är fortsatt lagd enligt regionala anvisningar om 
att utgå från att det råder ett normalläge från och med september, men på grund av 
covid-19 och osäkerheten kring dess utveckling och påverkan under hösten, anges att 
prognosen är svårbedömd. 
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Bedömning  
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har upprättat en detaljbudget, rapporter och 
årsredovisning i enlighet med de regionala anvisningarna. Styrelsen har en budget i 
balans och har beskrivit de avvikelser som finns och vad de beror på.  
 
Revisionsenheten bedömer att hälso- och sjukvårdsstyrelsens ekonomistyrning i allt 
väsentligt är ändamålsenlig.  

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
I budget 2021 valde hälso- och sjukvårdsstyrelsen ut de tre av regionfullmäktiges 
mål som inriktas mot hälso- och sjukvård. Till dessa kopplas nio fokusområden med 
tillhörande aktiviteter.   

Iakttagelser om målstyrning 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin detaljbudget beskrivit hur de ska arbeta med 
och följa upp fullmäktiges mål och fokusområden med hjälp av indikatorer. 
Uppföljningen av målen gjordes per mars och augusti samt i årsredovisningen. I 
årsredovisningen gör styrelsen en detaljerad beskrivning och bedömning av hur man 
har arbetat med regionfullmäktiges mål och fokusområden.  

Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• Att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från styrelsens specifika uppdrag och ansvar 

• Att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• Att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat 
på bristande måluppfyllelse 
 

I årsredovisningen rapporterar hälso- och sjukvårdsstyrelsen måluppfyllelse för både 
regionfullmäktiges övergripande mål och de fokusområden som kopplats till målen. 
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Regionfullmäktiges mål och fokusområden 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras 

Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning.  
Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentralisera till första linjens chef 

                Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med  
                överbeläggningar  

                Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut till närsjukhus  
                eller andra specialistmottagningar 

 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

                  Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och  
                  behandling 

                  Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med  
                  psykisk ohälsa 

                  Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens  
                  användning av digitala lösningar                    

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård 

                  Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska  
                  premieras 

                  Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom tillskapande av  
                  fler mobila och nära vårdformer 
 
                    Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk ohälsa 

 

 Målet är uppnått Målet är delvis uppnått          Målet är inte uppnått  

 
Medicinsk kvalitet  
Styrelsens bedömning är att det prioriterade målet om medicinsk kvalitet delvis 
uppnås under året. Pågående pandemi och uppdämt vårdbehov ställer stora krav på 
organisatorisk kapacitet och förmåga samt innebär prioriteringar för att upprätthålla 
god medicinsk kvalitet. Viss vård har fått anstå på grund av pandemin. Styrelsen 
anger att den ökade väntetiden innebär en ökad medicinsk risk då väntetiden kan leda 
till svårare sjukdom. Avgörande för resultatet av den medicinska kvaliteten har enligt 
styrelsen bland annat varit hur verksamheterna har kunnat effektivisera och prioritera 
under året. 
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Tillgänglighet 
Målet om att invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka, har delvis 
uppnåtts. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bedömer att tillgängligheten fortsatt har 
påverkats av pandemin 2021, vilket lett till att mycket av den planerade vården 
fortsatt har ställts in när akut- och intensivvård har prioriterats.  
 
Primärvården 
Styrelsen anser att det prioriterade målet att primärvården ska bli den naturliga 
ingången för personer i behov av vård delvis nås. Målsättningen med ”Omställningen 
av hälso- och sjukvården” är att insatser ska utföras på lägsta effektiva 
omhändertagandenivå. Arbetet med införandet av fast läkarkontakt har fortsatt och 
förbättrats successivt. Under 2021 har arbete påbörjats med att identifiera insatser 
som på ett ordnat sätt kan flyttas till primärvårdsnivån. 

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att hälso- och sjukvårdsstyrelsen har konkretiserat och 
följt upp mål för sin verksamhet. Styrelsens målstyrning bedöms i allt väsentligt vara 
ändamålsenlig.  

Iakttagelser om verksamhetsstyrning 

Strategi för styrning och ledning  
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om en plan för styrning 2020–2021 (dnr. 
HS 2019–00951). Planen inkluderar beskrivningar av ansvaret, styrelsens 
prioriteringar och arbetssätt samt årshjul för styrelsens arbete.  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens strategi för styrning och ledning framgår även av 
andra styrdokument såsom detaljbudget, handlingsplan för omställningen, 
uppdragsbeskrivningar för beredningar samt Krav- och kvalitetsboken. 
Reglementet är en grund i de styrdokument som styrelsen beslutar om för egen del. 

Reglementet anger bland annat att hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och 
tillgänglighet. Styrelsen ansvarar även för att verka för en god hälsa och en vård på 
lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. 

Styrelsen anger att inget krisområde har växt fram under året avseende HSS roll 
inom tillgänglighet och vårdköer. Styrelsen beskriver dock en svårighet att ta sitt 
ansvar då ekonomiska resurser ligger hos regionstyrelsen (RS) och 
befolkningsansvaret hos hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN). 

Bedömning  
Brister som uppmärksammats i tidigare granskning av bland annat prioriterings-
beredningens uppdragsbeskrivningar kvarstod år 2021. 
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Styrelsens styrning under covid-19  
Den övergripande händelsen som fortsatt har påverkat all verksamhet inom hälso- 
och sjukvården är covid-19. Protokollsgranskning visar att styrelsen löpande följt 
utvecklingen och har under året fattat eller förlängt ett antal tillfälliga beslut om 
åtgärder i syfte att minska smittspridning och upprätthålla tillgängligheten: 
 
• Delegering till chefen för Koncerninköp om nödvändiga justeringar av 

hälso- och sjukvårdsstyrelsens upphandlade avtal inom hälso- och 
sjukvårdsområdet 

• Ställt sig bakom förslaget till nyttjande av Försvarsmaktens helikopter 
våren 2021 och Västra Götalandsregionens bemanning av den 

• Förlängning av beslut om åtgärder kopplat till externa parter med 
anledning av covid-19 

• Förlängning av regionfullmäktiges beslut den 16 februari 2021,  
§ 10, om tillfälliga förändringar av patientavgifter på grund av covid-19, 

• Förlängning av regionfullmäktiges beslut den 16 februari 2021,  
§ 10, om tillfälliga förändringar av sjukreseregelverket 

• Förlängning av beslut om höjd ersättning för telefonbesök Vårdval 
Rehab 

• Förlängning av beslut om avgiftsfri vård covid-19 för personer som inte 
omfattas av smittskyddslagen 

• Förlängning av beslut om Prioritering inom uppdragen Vårdval 
Vårdcentral och Vårdval Rehab 

Arbetet med att koncentrera sällanvård har prioriterats ned under pandemin, till 
förmån för stora behov inom andra utvecklingsområden som digitalisering. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens uppföljning, agerande, överväganden 
och fattade beslut under pandemin varit tillräckliga.   

Strategi för omställning av hälso- och sjukvård  
Regionfullmäktige fastställde 2017-05-16 ”Strategi för omställning av hälso- och 
sjukvården i Västra Götalandsregionen” (Dnr RS 2017–02037). Strategin baserades 
på fyra omställningsområden och har kompletterats med barnuppdraget. De 
strategiska områdena är nära vård, koncentrera vård för högre kvalitet och 
tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
samt barnuppdraget.  

Bakgrunden för omställningen är det övergripande målet för hälso- och sjukvården i 
Västra Götalandsregionen, en god hälsa i befolkningen. Regionen ska erbjuda en 
jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta 
kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens behov och 
erfarenheter. För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att 
ännu bättre än idag möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de 
tillgängliga resurserna.  
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i uppdrag från RF, att besluta om en årlig 
handlingsplan för omställningen av hälso- och sjukvården. Inriktningen har varit  
att undvika nya initiativ och bygga vidare på arbetet från tidigare år. Utfallet av 
handlingsplanen för omställningen av hälso- och sjukvården för 2021, har påverkats 
av pandemin. Där kan nämnas att arbetet med att koncentrera sällanvård har 
prioriterats ned under pandemin, till förmån för stora behov inom andra 
utvecklingsområden som digitalisering.  
 
Styrelsen har följt arbetet under året där bland annat en slutrapport lämnats avseende 
området kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Arbetet med omställningen följs och 
bereds av hälso- och sjukvårdsstyrelsens omställnings- och samordningsberedning, 
där även hälso- och sjukvårdsnämnderna ingår. Styrelsen har tagit beslut om 
handlingsplanen för år 2022.  

Bedömning  
Revisionsenheten bedömning är att hälso- och sjukvårdsstyrelsen har vidtagit 
åtgärder under år 2021 för att förbättra sin styrning i enlighet med tidigare 
rekommendationer. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigt och vid behov vidtagit 
åtgärder för att mildra effekterna av pandemin. Revisionsenhetens bedömning är att 
hälso- och sjukvårdsstyrelsens verksamhetsstyrning i allt väsentligt är ändamålsenlig.  

Fördjupade granskningar  
Fördjupade granskningar genomförs där revisionens analys visar på stora risker och 
där den grundläggande granskningen inte bedöms som tillräcklig. Fördjupade 
granskningar är avgränsade och inriktas på en viss verksamhet, process eller rutin. 
Det är de förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet, som beslutar om vilka 
fördjupade granskningar som ska genomföras under granskningsåret och vilka 
styrelser och nämnder som ska ingå i fördjupningarna.  

Fördjupad granskning: Psykisk ohälsa 
Granskningen visar att tillgängligheten till vård och behandling för barn och unga 
med psykisk ohälsa brister samt att tillgängligheten har försämrats under 2021. Det 
finns ett stort vårdbehov i regionen som inte är omhändertaget. Revisionsenhetens 
bedömning är därför att verksamheterna inte når de lagstadgade tillgänglighetskraven 
eller de mål som regionfullmäktige har beslutat om. 

Ett antal initiativ och åtgärder har vidtagits för att förbättra tillgängligheten, men  
de har inte lett till förbättringar ställt till regionfullmäktiges mål till exempel när  
det gäller minskade väntetider. Revisionsenhetens bedömning är därför att stärkta 
åtgärder i samverkan krävs för förbättrad tillgänglighet. Revisionsenhetens 
bedömning är även att granskade nämnder och styrelser inte i tillräcklig omfattning 
planerat och styrt för ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Granskningen visar vidare att behovet av Barn- och ungdomspsykiatrins, BUP:s, 
resurser är större än nuvarande kapacitet. Det kan relateras till stora volymer, långa 
vårdtider, ökat söktryck, svårigheter att rekrytera vårdpersonal och den pågående 
pandemin. Ställt till regionfullmäktiges mål i budgeten och hälso- och sjukvårds-
lagens krav om vård på lika villkor är inte vidtagna åtgärder tillräckliga. Möjligheten 
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att vidta åtgärder har dessutom begränsats av pandemin. Dock saknas initiativ och 
beslut i de granskade styrelserna om ytterligare förbättringsåtgärder för barn och 
unga med psykisk ohälsa under 2021. Revisionsenhetens bedömning är därför att 
styrelserna mer aktivt skulle ha vidtagit åtgärder för att prioritera patientgruppen. 

Granskningen visar även att det finns behov av att förstärka första linjens vård. Med 
första linjens vård menas verksamheter som tar emot barn och unga som visar tidiga 
tecken på psykiska besvär och lindriga psykiatriska tillstånd oavsett orsak. 

I intervjuer framkommer att kravet på diagnos för att få tillgång till stödresurser i 
förskola och skola uppges belasta sjukvården samt leda till överdiagnosticering. 

I granskningen framkommer att samverkan mellan vårdgivare fungerar väl men att 
det också finns svårigheter. En del beror på okunskap om varandras ansvar och 
organisation. Då det finns brister i kommunikationen mellan primärvård och skolan 
respektive elevhälsan bör kommunikationsinsatserna stärkas. Revisionsenhetens 
bedömning är att verksamheterna uppfyller de krav på samverkan som finns i 
reglementet och i primärvårdens styrdokument Krav- och kvalitetsboken. 

Ett arbete pågår med omställning till regional samordning och förstärkta insatser i 
första linjen men det brister i tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa 
ställt till regionfullmäktiges mål. Under 2020 nådde ingen av de granskade 
nämnderna regionfullmäktiges mål om att tillgängligheten ska öka. Det är inte heller 
någon av de granskade styrelserna som nådde vårdgarantimålet för väntetider till 
första besök på BUP eller utredning och behandling inom BUP 2020. Fler barn och 
unga har sökt vård 2021 och fler besök har gjorts men tillgängligheten mätt i väntetid 
har inte förbättrats visar uppföljningen i oktober. 

I uppföljning av internkontrollplaner redovisas inga åtgärder under året för jämlik 
vård eller för förbättrad tillgänglighet för målgruppen barn och unga med psykisk 
ohälsa för någon av de granskade nämnderna eller styrelserna. 

Rekommendationer 
Revisionsenheten lämnar följande rekommendationer med anledning av 
granskningen: 

Samtliga styrelser rekommenderas att i samverkan stärka sina insatser för att möta 
behovet av vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen. 

Fördjupad granskning: Granskning av övergripande principer för budget- 
och ekonomistyrning  
Revisionen har granskat utformningen och tillämpningen av regionens styrmodeller 
och styrprinciper. Kritik har tidigare handlat om otydligheter i nämnders och 
styrelsers ansvar och befogenheter och otydligheter beträffande vilka principer som 
gäller vid styrningen. Styrmodeller och styrprinciper har bedömts vara komplexa.  
De har sällan tillämpats utifrån den ursprungliga tanken utan har i stället varit 
föremål för anpassningar och avsteg. Framför allt avser dessa avsteg principerna  
för ekonomistyrning.  
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I granskningen beskrivs övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning, 
med fokus på styrningen av regionens sjukhus. Ett omfattande arbete har bedrivits 
under en lång tidsperiod för att utforma styrningen och de principer som idag gäller. 
Syftet med arbetet har varit att utveckla och förbättra sjukhusens effektivitet och 
produktivitet. Ambitionsnivån har varit hög för att lösa problem som identifierats i 
styrning och ledning av sjukhusen. Syftet har också varit att försöka skapa en rättvis 
resursfördelning och en redovisning som ger en rättvisande bild av ”output och 
input”, dvs en bild av utförd vårdproduktion och den resursförbrukning som den 
medfört.  

Granskningen visar att övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning 
sammantaget är komplexa. Komplexiteten är så stor att det på såväl koncernnivå  
som sjukhusledningsnivå finns en bristande kunskap och förståelse för hur 
principerna hänger ihop. Bristande förståelse för beslutade principer gör att de inte 
blir ändamålsenliga och effektiva vid styrningen av verksamheten. Komplexiteten 
ökar med en organisation med delvis oklar ansvarsfördelning.  Resursfördelning sker 
från flera olika håll. Det resulterar i att sjukhusen är osäkra på vilka resurser man i 
slutändan har att planera verksamheten ifrån. Det leder också till en känsla och tro i 
verksamheten att det under budgetåret finns mer pengar att få för olika vårdinsatser 
som bedrivs. Tilltron till budgeten riskerar därmed att försvagas.  

Principerna för ekonomistyrning bygger på kalkyler och analyser som inte är 
tillräckligt exakta för att ge rättvisande resultat. Det resulterar i obalanser som inte 
enkelt kan förklaras. Det leder till att det vid tillämpningen av principerna har 
uppstått en rad obalanser. Obalanserna behöver hanteras och svårigheter har uppstått 
i att då hålla fast vid beslutade principer. Det har funnits en politisk ovilja att ta 
konsekvenserna av beslutade principer. Det gör att avsteg görs redan i budgetarbetet 
och sedan också i samband med bokslutsarbetet. Sjukhus som redovisat ekonomiska 
underskott har inte behövt återställa negativt eget kapital. Avsteg sker för att 
kompensera i ett system som upplevs vara bristfälligt, vilket kan leda till ett minskat 
förtroende för de principer som är beslutade.  

I den av regionfullmäktige beslutade budgeten anges att budgeten är Västra 
Götalandsregionens överordnade styrdokument. Budgeten ska ange mål, uppdrag och 
ekonomiska ramar för regionens verksamheter. De avsteg som görs utifrån beslutade 
principer innebär också avsteg från budgetbesluten. Om budgeten ska vara det 
överordnade styrdokumentet så innebär avstegen att budgetens roll försvagas. 

En tydlig slutsats utifrån genomförda intervjuer är att de intervjuade nästan samfällt 
anser att tillämpningen av beslutade principer för ekonomistyrning inte leder till god 
ekonomisk hushållning.  

Granskningen visar att det under 2021 har fattats beslut om förenklingar och 
modifieringar av gällande principer, bland annat med anledning av identifierade 
brister. Arbete pågår med utformningen av framtidens ersättningssystem. Ett 
omfattande arbete pågår i regionen med syfte att skapa en mer sammanhållen  
hälso- och sjukvård. Samordning och omställning är nyckelord i denna utveckling. 
Vår bedömning är att principerna för ekonomistyrning bör stödja den av region-
fullmäktige beslutade inriktningen för hälso- och sjukvården för kommande år.  
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Vår bedömning är också att principerna för ekonomistyrning bör stödja kostnads-
effektivitet och en effektiv hälso- och sjukvård som bidrar till god hälsa i 
befolkningen. Vår bedömning är vidare att fortsatta förenklingar bör göras för  
att skapa mer långsiktiga förutsättningar för sjukhusen att bedriva sin verksamhet  
på ett effektivt sätt.  

En ändamålsenlig styrning av regionens verksamheter bör ha som syfte att underlätta 
att göra rätt och att skapa incitament för rätt beslut och rätt beteenden på alla 
organisatoriska nivåer. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är enligt sitt reglemente systemägare för den samlade 
regionfinansierad hälso- och sjukvården. Det innebär att styrelsen har ett över-
gripande ansvar för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Styrelsen har 
också ett ansvar för att utveckla och ta fram förslag till regiongemensamma 
ersättningssystem samt ansvar för uppföljningen av tillämpningen av dessa. Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen bör mer aktivt se till att utformning och tillämpning av 
regionens ersättningssystem stödjer arbetet med sammanhållen hälso- och sjukvård 
och omställningen av hälso- och sjukvården. Styrelsen bör också verka för att 
principerna för ekonomi- och budgetstyrning stödjer arbetet med att förbättra 
tillgängligheten till hälso- och sjukvård. 

Rekommendationer  

Vår rekommendation till hälso- och sjukvårdsstyrelsen är att mer aktivt se till att 
utformning och tillämpning av regionens ersättningssystem stödjer arbetet med 
sammanhållen hälso- och sjukvård och omställningen av hälso- och sjukvården och 
att styrelsen verkar för att principerna för ekonomi- och budgetstyrning stödjer 
arbetet med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård.  

Intern styrning och kontroll  
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Iakttagelser  
De senaste årens granskningar har visat att hälso- och sjukvårdsstyrelsen har  
påbörjat ett utvecklingsarbete gällande intern styrning och kontroll genom att låta 
styrelsens utsedda representanter delta mer aktivt i arbetet. Vid 2020 års granskning 
rekommenderades hälso- och sjukvårdsstyrelsen att vidta åtgärder när sannolika 
risker med potentiellt allvarliga konsekvenser identifieras. 
 
Styrelsens kontrollmiljö beskrivs i form av de lagar och styrande dokument, uppdrag 
och mål, interna och externa påverkansfaktorer samt beroenden och gränsdragningar 
till andra verksamheter som styrelsen har att förhålla sig till.  
 
 

  



16 (23) 

 

 

               2022-03-30                                                 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen genomförde en riskinventering vid sammanträdet den 
2 september 2020. Två representanter i hälso- och sjukvårdsstyrelsens fick i uppdrag 
att arbeta vidare med planen inför beslut i november. Styrelsens arbete med intern 
styrning och kontroll inför 2021 följer de regionala anvisningarna. Risker har 
identifierats och värderats och hela styrelsen har medverkat i arbetet. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen beslutade om plan för intern styrning och kontroll för 2021 den  
11 november 2020. Styrelsens plan för intern styrning och kontroll för 2021 
inkluderar 12 risker som alla värderats med ett högt riskvärde och behöver 
kontrolleras eller åtgärdas. Tre risker har riskvärde 12 av 16. Styrelsen beslutade  
inte om några omedelbara åtgärder med anledning av riskerna. Samtliga formulerade 
risker fördes in i kontrollplanen med beskrivning om vad som ska kontrolleras.  

I uppföljning av plan för intern kontroll 2021 per mars och augusti framkommer att 
kontroller har genomförts inom samtliga områden. Samtidigt beskrivs att inom några 
fall har planerad uppföljning ännu inte ägt rum, vilket har gjort att eventuella 
åtgärder inte har varit möjliga. Det framkommer även att covid-19-pandemin 
fortfarande har haft en stor påverkan på flera områden vilket har gjort att det inte  
har varit möjligt att följa upp eller utvärdera som planerat, alternativt har det varit  
för tidigt att bedöma eventuella effekter och ta fram förslag på åtgärder. Vid 
uppföljningen per augusti beskrivs att risken om ej fungerande process från 112 till 
hanterat ärende hanterades genom beslut om att förlänga nuvarande avtal med SOS 
Alarm AB för dirigering för perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2024. Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj 2021 i ärendet 
”Förstärk jämställdhetsarbete inom hälso- och sjukvården” som dels innefattade 
information från Kompetenscentrum jämlik hälsa till styrelsen, dels att presidiet fick 
i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på hur arbetet med att skapa en 
mer jämställd hälso- och sjukvård kan förstärkas och utvecklas. Åtgärdsarbetet 
gällande risken att vården inte är jämlik har påbörjats men med fokus på 
jämställdhet. Inom områdena tillgänglighet och uppskjuten vård beskrivs flera 
aktiviteter pågå främst inom ramen för regional särskild tillgänglighetsledning. 
Styrelsen beslutade att notera informationen om uppföljningen per mars och augusti.  

I samband med årsredovisningen gjordes en uppföljning med en samlad bedömning 
av arbetet med intern styrning och kontroll. Styrelsen beskriver att kontroller har 
genomförts inom samtliga områden. Kontrollerna har visat på behov av åtgärder 
inom områdena tillgänglighet, jämlik vård och att styrelsens fördelade medel inte  
når önskad effekt. Styrelsen beskriver i uppföljningen att de beslutat om ett antal 
åtgärder bland annat till följd av pandemin.   

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om plan för intern kontroll 2022 den  
10 december 2021. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens plan för intern kontroll för  
2022 inkluderar 9 risker som alla värderats med ett högt riskvärde och behöver 
kontrolleras eller åtgärdas. Styrelsen beslutade inte om några omedelbara åtgärder 
med anledning av riskerna. 

Bedömning   
Revisionsenhetens bedömning är att hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbete med intern 
styrning och kontroll inför 2021 följer de regionala anvisningarna utifrån policy och 
vägledning. Risker har identifierats och värderats och hela styrelsen har medverkat i 
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arbetet. Riskerna i kontrollplanen har följts upp under året utan att styrelsen vidtagit 
några omedelbara åtgärder. Rekommendationen från föregående år kvarstår därför. 

Revisionsenheten bedömer att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll.  

Rekommendation  
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen rekommenderas att vidta omedelbara åtgärder när 
styrelsen identifierar risker som sannolikt hotar uppfyllandet av fullmäktiges 
uppdrag. 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 
Nedan lämnas kortfattat i form av Ja/Nej eller delvis, de iakttagelser som gjorts med 
anledning av tidigare års lämnande rekommendationer.  

Lämnade rekommendationer år 2020  Omhändertagen 

Konkretisera uppgiftsbeskrivningen för 
prioriteringsberedningen. 

Nej 

I sin uppföljning införa indikatorer som i större utsträckning 
syftar till att fånga medborgarnas attityder till och kunskap om 
vårdvalet i Västra Götalandsregionen. 

Nej 

Se över rutiner för listning enligt icke-valsalternativet så att 
bedömning enligt geografisk närhetsprincip sker på ett 
enhetligt och likvärdigt sätt. 

Nej 

Fastställa en struktur som säkerställer en ändamålsenlig 
rapportering av regionens vårdval. 

Delvis 

Vidta omedelbara åtgärder när sannolika risker med potentiellt 
allvarliga konsekvenser identifieras. 

Nej 

Tillse att beslutsunderlag innehåller konsekvensanalyser och 
beskrivningar av hur förslag till beslut påverkar nämnders och 
styrelsers verksamhet och ekonomi. 

Nej 

Tillse att nämnder och styrelser har möjlighet att yttra sig innan 
beslut fattas som har påverkan på nämnders och styrelsers 
verksamhet och ekonomi. 

Nej 

Mer aktivt verka för att vidta åtgärder för att komma till rätta 
med de brister som revisionen noterat i sin granskning.  

Nej 

 



18 (23) 

 

 

               2022-03-30                                                 

 

Kommentarer: 

Konkretisera uppgiftsbeskrivningen för prioriteringsberedningen 
Inget nytt beslut om ny mer konkretiserad uppgiftsbeskrivning för 
prioriteringsberedningen under 2021.  

I uppföljningen införa indikatorer som i större utsträckning syftar till att fånga 
medborgarnas attityder till och kunskap om vårdvalet i Västra 
Götalandsregionen 
Granskning visar att denna rekommendation inte är omhändertagen. 

Se över rutinen för listning enligt icke-valsalternativet så att bedömning enligt 
geografisk närhetsprincip sker på ett enhetligt och likvärdigt sätt 
Granskning visar att denna rekommendation inte är omhändertagen. 

Fastställa en struktur som säkerställer en ändamålsenlig rapportering av 
uppföljningen av regionens vårdval 
Granskning visar att utveckling har skett vad gäller struktur och innehåll vad gäller 
rapportering av regionens vårdval.  

Vidta omedelbara åtgärder när sannolika risker med potentiellt allvarliga 
konsekvenser identifieras 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen identifierade högt värderade risker inför 2021. 
Styrelsen vidtog inga åtgärder med anledning av riskerna. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen har följt upp kontrollplanen för 2021 vid två tillfällen under året. 
Revisionsenhetens bedömning är att hälso- och sjukvårdsstyrelsen behöver vidta 
omedelbara åtgärder när sannolika risker med potentiella allvarliga konsekvenser 
identifieras och därför kvarstår rekommendationen.  

Tillse att beslutsunderlag innehåller konsekvensanalyser och beskrivningar av 
hur förslag till beslut påverkar nämnders och styrelsers verksamhet och 
ekonomi 
Granskning visar att denna rekommendation inte är omhändertagen. 

Tillse att beslutsunderlag innehåller beskrivning av vad nämnder och styrelser 
behöver vidta för åtgärder för att hantera konsekvenserna av ekonomiska 
beslut så att verksamheten kan bedrivas i enlighet med beslutad budget 
Granskning visar att denna rekommendation inte är omhändertagen. 

Tillse att nämnder och styrelser har möjlighet att yttra sig innan beslut fattas 
som har påverkan på nämnders och styrelsers verksamhet och ekonomi 
Granskning visar att denna rekommendation inte är omhändertagen. 

Rekommendationer 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen rekommenderas att mer aktivt verka för att vidta 
åtgärder för att komma till rätta med de brister som revisionen noterat i sin 
granskning. 
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Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

 Granskningen av räkenskaperna har genomförts av revisionsbyrån PwC och 
innefattar följande delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut 2021 

 
Iakttagelser 
PwC har i sin granskning noterat följande: 

Resultaträkning  
Styrelsens resultat för år 2021 uppgår till 213 mnkr, vilket kan jämföras med en 
nollbudget. Positiva budgetavvikelser redovisas inom läkemedel +47 samt 
Utvecklingsanslag +294 mnkr, varav Ordnat införande +268 mnkr. Negativa 
budgetavvikelser redovisas inom vårdval Vårdcentral -76 mnkr och Vårdval  
Rehab - 80 mnkr. Kostnader för alarmeringstjänsten redovisar en budgetavvikelse 
med -128 mnkr. Avvikelsen beror på att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog över 
kostnadsansvaret för alarmeringstjänsten fr o m januari 2021. Kostnaden är inte 
beaktad i budget 2021.  
 
Inga väsentliga fel har noterats.  
 
Balansräkning – tillgångar  
Jämfört med föregående år har större skillnader i belopp noterats avseende 
kortfristiga fordringar. Skillnaden beror på att interna mellanhavanden har minskat.  
 
Inga väsentliga fel har noterats. 

Balansräkning – skulder  
Jämfört med föregående år har större skillnader i belopp noterats avseende 
interimsskulder. Skillnaden beror på flera förklarliga fluktrationer mellan åren.  
 
Inga väsentliga fel har noterats. 

Bedömning 
Enligt PwC:s uppfattning ger hälso- och sjukvårdsstyrelsens årsbokslut en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av resultat och finansiella ställning per  
den 31 december 2021 enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper 
och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-
pandemin motiverat.  

På några områden lämnar revisionsenheten rekommendationer som vi kommer att 
följa upp i kommande års granskning. 

Rekommendationer 
Revisionsenheten lämnar följande rekommendationer till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen för 2021, som vi kommer att följa upp i kommande års 
granskning: 

• I samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av vård och 
behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen. 
 

• Mer aktivt se till att utformning och tillämpning av regionens 
ersättningssystem stödjer arbetet med sammanhållen hälso- och 
sjukvård och omställningen av hälso- och sjukvården och att styrelsen 
verkar för att principerna för ekonomi- och budgetstyrning stödjer 
arbetet med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård.  
 

• Vidta omedelbara åtgärder när hälso- och sjukvårdsstyrelsen identifierar 
risker som sannolikt hotar uppfyllandet av fullmäktiges uppdrag.  
 

• Mer aktivt verka för att vidta åtgärder för att komma till rätta med de 
brister som revisionen noterat i sin granskning. 
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Bilaga 1: Revisionskriterier  
Lagstiftning 

• Kommunallag (2017:725), särskilt 6 kap. 6 § om styrelsen och 
övriga nämnder 

• Förvaltningslag (2019:900) 
• Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597 
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Fullmäktigebeslut 
• Budget 2021 för Västra Götalandsregionen, beslutad av regionfullmäktige 

2020-06-09 (diarienummer: RS 2020–03070) 
• Reglemente, beslutat av regionfullmäktige 2019-06-10-11 (diarienummer: RS 

2018–03535) 
• Policy för styrning, beslutad av regionfullmäktige 2019-05-28 

(diarienummer: RS 2019–02491) 
• Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, 

beslutad av regionfullmäktige 2017-05-16 (diarienummer: RS 2017–02037) 

Regiongemensamma anvisningar 
• Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, 

beslutad av regionstyrelsen 2016-02-09 (diarienummer: RS 2755–2014) 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av regionstyrelsen 

2017-12-12 (diarienummer: RS 2017–04735)  
• Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av regionstyrelsen 2020-

05-12 (diarienummer: RS 2019–06176) 
• Riktlinje mot korruption, mutor och jäv, beslutad av regionstyrelsen 2017-05-

30 (diarienummer: 2016–05152) 
• Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2020, beslutade av 

regionstyrelsen 2019-06-25 (diarienummer: RS 2019–02873) 
• Västra Götalandsregionens ärendehandbok, beslutad av regiondirektören 

2017-06-26 (diarienummer: RS 2017–02773) 
• Rutin uppföljning 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-15 
• Rubriker och anvisningar för delårsrapport augusti och årsredovisning 2021 

på intranätet 
• Regionens ekonomihandbok på intranätet  
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Bilaga 2: Upprättade gransknings-
rapporter 
 
Dnr  Granskningsrapport 

REV 2021–00094 Psykisk ohälsa  

REV 2021–00117 Granskning av övergripande principer för budget- och 
ekonomistyrning 
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Revisionsberättelse 2021 
för naturbruksstyrelsen 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Förutsättningarna för revision av regionens verksamheter år 2021 ser annorlunda ut 
än tidigare år. Pandemin har väsentligt förändrat utgångspunkterna för årets revision. 
Covid-19 har präglat både revisionens och nämnder och styrelsers arbete under året. 

Ekonomi 
Styrelsen hade budgeterat ett nollresultat för 2021, men begärde också att utnyttja 5 
miljoner av det egna kapitalet för fortsatt satsning på mentorer, höja nivån på 
engelska samt lokalsatsningar på Uddetorp. Budgeterat resultat för år 2021 uppgick 
således till minus 5 miljoner kronor. Utfallet för året uppgick till minus 1,4 miljoner 
kronor vilket är 3,6 miljoner kronor bättre än budget. Styrelsen har uppfyllt målet om 
en ekonomi i balans. 
 
Revisionsenhetens bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Styrelsens ekonomiska 
resultat bedöms vara tillfredsställande.  
 
Verksamhet 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen behöver utveckla sin bedömning av 
måluppfyllelsen för regionfullmäktiges prioriterade mål för verksamheten i enlighet 
med koncernens anvisning.   
 
Vad gäller konsekvenser av Covid-19 är revisionsenhetens bedömning är att 
styrelsen förhållit sig proaktivt vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av 
covid-19-pandemin och att styrelsen i allt väsentligt tagit sitt ansvar. 
 
Intern styrning och kontroll 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll. Vår bedömning är att arbetet följer regionens riktlinjer för internkontroll.  
 
Vi bedömer vidare att uppföljningen och rapporteringen till styrelsen är relativt fyllig 
och lyfter väsentliga problem och brister. 
 
Räkenskaper 
Årsbokslutet är i allt väsentligt upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, god redovisningssed, regionens anvisningar och bedöms ge en 
rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara 
rättvisande. 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av Naturbruksstyrelsen, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-pandemin 
motiverat.  
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att Naturbruksstyrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån 
styrelsens ansvar. Naturbruksstyrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och 
kontroller genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  
 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 
 
Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 
 
Ansvarig för genomförd granskning är Vilma Lisboa Skarp och Rickard Johansen. 
Därtill har räkenskaperna granskats av revisionsbyrån PwC. Kvalitetsgranskare för 
rapporten har varit Anna Stenberg som är revisionsdirektör.  
 
Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget och styrelsens reglemente.  
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som styrelsen bör vidta.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Styrelsens ekonomiska förutsättningar har präglats av den pandemi som 
pågått under året. Styrelsen hade budgeterat ett nollresultat för 2021, men 
begärde också att utnyttja 5 miljoner av det egna kapitalet för fortsatt satsning på 
mentorer, höja nivån på engelska samt lokalsatsningar på Uddetorp. 

Budgeterat resultat för år 2021 uppgick således till minus 5 miljoner kronor. Utfallet 
för året uppgick till minus 1,4 miljoner kronor vilket är 3,6 miljoner kronor bättre än 
budget. 

Styrelsen har uppfyllt målet om en ekonomi i balans. 

Iakttagelser 
Revisionsenheten har noterat att resultatet beror till stor del på att undervisningen 
under delar av året bedrivits på distans, vilket medfört lägre intäkter i form av hyror 
för internatrum och matkostnader men även lägre kostnader för huvudsakligen 
personalkostnader. Efter uppstarten av fysisk undervisning under hösten har 
förvaltningen haft en bemanning på nivå enligt budget. 

Förvaltningen har under hösten haft fler elever än budgeterat inom samtliga 
utbildningsområden och totalt för förvaltningen har elevveckorna1 ökat med 8,8 
procent vid en jämförelse med föregående år. 

Bedömning 
Revisionsenhetens bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet.  
 
Styrelsens ekonomiska resultat bedöms vara tillfredsställande.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 
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Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från styrelsens specifika uppdrag och ansvar 

• att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat 
på bristande måluppfyllelse  

Måluppfyllelse  
Styrelsen har arbetat med fem av regionfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande 
fokusområden under år 2020. Dessa är följande; 
 

- fler i arbete genom bättre matchning  
- hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och 

attraktivitet i både stad och land ska öka  
- Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en 

hållbar industri  
- Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska  
- Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och 

kompetensutveckling. 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av styrelsens målstyrning:  

I koncernkontorets anvisning ”Rubrikstruktur och anvisningar delårsrapport augusti 
och årsredovisning 2021” framgår hur bedömning av måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges mål ska genomföras. Om uppföljningen visar på avvikelse mot 
mål ska åtgärder för ökad måluppfyllelse redovisas. Vid bedömning ska följande 
punkter kommenteras: 

• utfall, hänvisa till indikatorer 
• analys, ska förklara den bedömning av måluppfyllnad som görs 
• konsekvenser av målbedömningen samt hur arbetet med målet går 

vidare. 
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Vidare framgår av anvisningen det ska göras en koppling av aktiviteter i 
årsredovisningen under respektive mål och fokusområde. Status på aktiviteter ska 
anges (pågående, avslutad, planerad eller pausad).  
 
Vår granskning har visat att det i styrelsens delårsrapport och årsredovisning framgår 
en relativ fyllig information av respektive fullmäktige mål med tillhörande 
fokusområden. Granskningen har dock visat att det för några av regionfullmäktiges 
mål saknas ett tydligt utfall/resultat för måluppfyllelse för respektive mål i 
årsredovisningen, i enlighet med koncernens anvisning.  

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att styrelsen behöver utveckla sin bedömning av 
måluppfyllelsen för regionfullmäktiges prioriterade mål för verksamheten i enlighet 
med koncernens anvisning.   

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas.  

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens verksamhetsstyrning: 
 

Styrelsens styrning under covid-19 

Förvaltningens verksamheter har på flera sätt påverkats av den pågående 
pandemin Covid-19 under 2021. Dels genom perioder av distansstudier men även 
genom att delar av verksamhet och undervisning inte gått att genomföra. Exempel 
på det är studieresor, studiebesök och publika event. I enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer hade gymnasieskolan under en stor 
del av vårterminen 2021 delar av sin undervisning på distans. 

Av årsredovisningen 2021 framgår att förvaltningen har genomfört regelbundna 
ledningsmöten där alla chefer i förvaltningen deltagit i syfte att underlätta samverkan 
och ta fram förebyggande insatser för att minska risk för smittspridning av Covid-19. 
Pandemins mest påtagliga utmaningar uppges ha varit leveransproblem av produkter, 
sjukskrivningar hos leverantörer och samverkanspartners samt personalbrist i egen 
verksamhet på grund av karantänsregler och sjukskrivningar. 

Vår granskning visar att naturbruksstyrelsen har följt situationen med pandemin och 
kontinuerligt rapporterat till styrelsen.  
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Bevakning: Följder och effekter av avtal mellan naturbruk och kommunerna 
inom VGR. 

Under 2021 har utvärdering genomförts av samverkansavtal mellan regionen och 
dess 49 kommuner. Process med omförhandling av innehållsmässiga delar i avtalet 
pågår mellan kommunalförbund och regionen. Bland annat omförhandlas 
kostnadsfördelning av elever som läser i annan region. 

Vi har noterat att arbete pågår med att ta fram nytt samverkansavtal i samråd med 
regionjurister. Enligt intervjupersonerna så är det nya samverkansavtalet, i större 
utsträckning än tidigare, bättre förankrat till lagstiftningen i syfte att minska 
tolkningsutrymmet av innehållsmässiga delar. Det nya samverkansavtalet går ut på 
remiss till kommuner, kommunalförbund och internt på VGR under perioden januari 
till mars 2022. Revisionen kommer följa arbetet under 2022. 

Bevakning: Vidtagna åtgärder och eventuella effekter och distansundervisning 

Gymnasieskolan har under en stor del av vårterminen haft delar av sin undervisning 
på distans. Även vuxenutbildningarna har till stor del bedrivit undervisningen på 
distans under våren och den undervisning som genomförts på plats på skolorna har 
anpassats för att minska risken för smittspridning. Under vårterminen 2021 sjönk 
elevers genomsnittliga meritpoäng med 0.1 procent. Därtill har vissa praktiska 
moment periodvis genomförts teoretiskt. Det uppges dock av skolchefen vara för 
tidigt att se eventuella effekter av distansundervisningen. 

Under året har kontinuerliga avstämningar kring smittspridning genomförts löpande 
både på enhetsnivå och förvaltningsnivå. På förvaltningsnivå har alla chefer i 
förvaltningen deltagit i syfte att underlätta samverkan och ta fram förebyggande 
insatser för att minska risk för smittspridning av Covid-19. Frekvensen på 
avstämningar har varierat från veckovis till med månadsvis beroende på smittläge. 
Kontakt har vid flera tillfällen tagits med Smittskydd Västra Götaland för rådgivning. 

Under året har även tätare uppföljningar genomförts av elevers psykosociala hälsa. 
Vidare har vissa elever har erbjudits, och vissa har styrts mot att gå i lovskola under 
pandemin för att förhindra bristande studieresultat.  

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att styrelsen behöver utveckla sin bedömning av 
måluppfyllelsen för regionfullmäktiges prioriterade mål för verksamheten i enlighet 
med koncernens anvisning. 
   
Vad gäller konsekvenser av Covid-19 är revisionsenhetens bedömning att styrelsen 
har förhållit sig proaktivt vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av 
covid-19-pandemin och att styrelsen i allt väsentligt tagit sitt ansvar.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 
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Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens interna styrning och kontroll: 

Naturbrukstyrelsen fattar varje år i oktober månad beslut om en plan för intern 
kontroll för nästkommande år. Planen baseras på en risk och sårbarhetsanalys som 
omfattar hela styrelsens verksamhetsområde. Naturbruksstyrelsen har medverkat till 
att ta fram underlag för internkontrollplanen och identifierat de områden som ska 
omfattas av planen. 

Nio risker har formulerats i styrelsens riskanalys och tio kontroller återfinns i 
kontrollplanen 2021. 

I naturbruksstyrelsens plan för internkontroll 2021 har några punkter identifierats där 
uppföljning ska ske två gånger per år, resterande punkter följs upp en gång per år och 
redovisas i samband med årsbokslut, dels som en egen beslutspunkt dels som en del 
av årsredovisningen. 

En uppföljning av internkontrollplan 2021 till naturbrukstyrelsen har gjorts 
september 2021 samt i februari 2022. Av uppföljningen framgår att det för fyra 
kontroller har identifierat avvikelser och åtgärder har vidtagits för att hantera 
avvikelser. Avvikelser har noterats för följande kontroller: 

• handlingsplan tas fram för kontroll av framtida hyror 
• specifikation av väderberoende områden 
• handlingsplan tas fram för efterlevnad av GDPR 
• handlingsplan tas fram för upphandling. 

 
Revisionsenheten kommer att fortsätta att följa arbetet med styrelsens interna 
kontroll även under 2022. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen i allt väsentligt har säkerställt att 
förvaltning och verksamheter följer gällande lagstiftning och de nationella riktlinjer 
som är styrande för verksamheten. Vår bedömning är vidare att uppdraget enligt 
reglementet är omhändertaget i styrdokument och i uppdrag till den egna 
förvaltningen. Detaljbudgeten och delårsrapport samt årsredovisning bedöms vara 
upprättad i enlighet med riktlinjerna.   

Revisionsenheten bedömer att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll. Vår bedömning är att arbetet följer regionens riktlinjer för internkontroll.  
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Vi bedömer vidare att uppföljningen och rapporteringen till styrelsen är relativt fyllig 
och lyfter väsentliga problem och brister. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 
Fördjupad granskning av bisysslor2 noterade att styrelsen interna kontroll avseende 
anställdas bisysslor inte var fullt tillräcklig. 

Följande rekommendationer lämnades till styrelsen att säkerställa: 

• Förvaltningschefen lever upp till kraven i lagstiftning samt följer 
regionens rutiner avseende bisysslor 

• Hur utövad delegering ska återrapporteras till styrelsen  

Vi har noterat att Naturbruksstyrelsen vidtagit åtgärder i intern kontrollplan för att 
åtgärda risken med bristande kontroll av bisysslor. Därtill har handlingsplan för 
bisysslor presenterats och beslutats om på styrelsemöte (2021-04-15, §28). 
Handlingsplanen utgör ett stöd till chefer för att säkerställa att anmälan och beslut 
gällande bisysslor hanteras likvärdigt och dokumenteras inom förvaltningen. Därtill 
fastställer handlingsplan att utövad delegering av bedömning av bisysslor ska 
återrapporteras till styrelsen två gånger per år. 

Bedömning 
Vi bedömer att Naturbruksstyrelsens vidtagtagna åtgärder är tillräckliga och att 
rekommendationerna är omhändertagna.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

  

 
2 Granskningsrapport Fördjupad granskning av bisysslor, diarienummer REV-2020-00187 
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Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed. Granskningen av 
räkenskaperna har genomförts av PwC och innefattar följande delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut 

Nedan visas resultatet av granskningen.  

Iakttagelser 
Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
Revisionsbyrå PwC har granskat delårsrapporten översiktligt, vilket innebär att 
granskningen har varit inriktad på en övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen. Det har i den översiktliga granskning av delårsrapporten per augusti 
år 2021 inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med gällande föreskrifter 
och god redovisningssed.  

Löpande redovisningsrutiner 
Granskningen av styrelsernas interna kontroll i redovisningsrutiner har omfattat 
följande delar:  

• löneprocess 
• intäktsprocess 
• inköpsprocess 
• bokslutsprocess. 

 
Resultatet av granskningen redovisas i den lägesrapport som skickades till 
förvaltningen i slutet av år 2021. Sammanställningen innehåller revisorernas 
iakttagelser tillsammans med förvaltningens kommentarer.  

Årsbokslut 

Årsbokslutet är i allt väsentligt upprättat enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, god redovisningssed, regionens anvisningar och bedöms ge en 
rättvisande bild av årets resultat och ställning. 

Granskningen av styrelsens bokslut för verksamhetsåret 2021 har omfattat upprättade 
resultaträkningar och balansräkningar.  

Granskningen har visat att bokslutsprocessen är väsentlig utifrån att det sker en 
mängd avstämningar, reserveringar och bedömningar som kan påverka den 
finansiella rapporteringen. 
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Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att den interna kontrollen inom de granskade 
processerna i allt väsentligt är tillfredsställande. 
 
Revisionsenheten bedömer även att styrelsens årsrapport ger i alla väsentliga delar en 
rättvisande bild av styrelsens finansiella ställning per den 31 december enligt lagen 
om kommunal bokföring och redovisning. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 
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Sammanfattande bedömning  
 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende naturbruksstyrelsen. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i 
dialog med berörda verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av Naturbruksstyrelsen, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-pandemin 
motiverat. 
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Bilaga: Revisionskriterier 
 

• Kommunallagen (2017:725) 
• Förvaltningslagen (2019:900) 
• Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
• RF:s budget 2020, beslutad av RF 2019-06-10  

Dnr: RS 2019-03241 
• Reglemente, beslutad av RF 2019-06-10 – 11  

Dnr: RS 2018-03535 
• Delegationsordning, beslutad 2022-02-02 
• Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28  

Dnr: RS 2019-02491 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12  

Dnr: RS 2017-04735  
• Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26  

Dnr: RS 2017- 02773 
• Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12  

Dnr: RS 2019-06176 
• Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS 2020-

06-26, Dnr: RS 2020-02906 
• Rutin rapportering 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-15 

Dnr: 2021-00255 
• Detaljanvisning årsbokslut 2021  
• Regionens ekonomihandbok på intranätet 

 

 
 



52

www.vgregion.se



 
 

 
 
Revisionsberättelse 2021 
för regionstyrelsen 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat 
regionstyrelsens verksamhet och de verksamheter som sorterar under regionstyrelsen, 
regiongemensamma funktioner i övrigt, fullmäktigeberedningar, regionens årsredovisning 
och bokföring samt koncernredovisningen för Västra Götalandsregionen. 
 
Västra Götalandsregionen är part i finansiella samordningsförbund inom rehabiliterings-
området samt i stiftelser och kommunalförbund. Dessa granskas i särskild ordning och  
redovisas i separata revisionsberättelser. 
 
Regionstyrelsen ansvarar för den löpande uppsikten över Västra Götalandsregionens samlade 
verksamhet och ekonomi så att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår att vidta åtgärder om 
utvecklingen av verksamhet och ekonomi kräver det. Regionstyrelsen ansvarar även för att  
den av fullmäktige beslutade styrmodellen för regionens verksamhet upprätthålls, utvecklas  
och förtydligas. 
 
Regionstyrelsen ansvarar för återredovisning till fullmäktige och för att det finns tillräcklig 
intern kontroll i den egna verksamheten. Regionstyrelsen har också ansvar för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och ställning. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Det är väsentligt att regionstyrelsen löpande håller regionfullmäktige informerade om den 
ekonomiska och den verksamhetsmässiga utvecklingen i de nämnder och styrelser som under 
året uppvisar stora svårigheter att bedriva en verksamhet och ekonomi i balans inom de av 
fullmäktige beslutade ekonomiska ramarna och den av regionstyrelsen fastställda 
detaljbudgeten. 
 
Under år 2021 uppnåddes de av regionfullmäktige fastställda finansiella målen. 
  
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 

  

 



 
 

 
 
 
Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  
 
Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2021 godkänns. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för regionstyrelsen, kommittéer och beredningar samt  
de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
 
                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts  
av revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende regionstyrelsen. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och  
i dialog med berörda verksamheter. Förutsättningarna för revision av regionens 
verksamheter år 2021 ser, liksom för år 2020, lite annorlunda ut än normalt. 
Pandemin har väsentligt förändrat utgångspunkterna för årets revision. Covid-19-
pandemin har präglat såväl nämnders och styrelsers som revisionens arbete under 
året.  

Ekonomiskt redovisar styrelsen ett positivt resultat för år 2021 med +805,5 mnkr. 
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts. Styrelsens ekonomiska resultat bedöms vara tillfredsställande. Årsbokslutet 
är i allt väsentligt upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, 
god redovisningssed, regionens anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av 
årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. 

Revisionsenhetens bedömning är att regionstyrelsen förhållit sig proaktivt vad gäller 
att snabbt vidta åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Ett flertal beslut har 
fattats för att mildra effekterna av covid-19. Regionstyrelsen har också uppmanat 
nämnder och styrelser att verka för att återgå till normal verksamhet. Vår bedömning 
är att regionstyrelsen under 2021 haft en ändamålsenlig styrning med hänsyn taget 
till den extraordinära situation som regionens verksamhet befunnit sig i med 
anledning av covid-19-pandemin. Vi bedömer att regionstyrelsen har hanterat 
pandemin och den uppkomna krisen på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.  
Vår bedömning är vidare att RS uppsikt över övriga nämnder och styrelser i allt 
väsentligt har bedrivits i enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens 
reglemente. 

Regionstyrelsen har ett samordnande ansvar vad gäller arbetet med regionens 
övergripande mål. Trots den utveckling som skett under senare år vad gäller 
anvisningar, rutiner och system för målstyrning så är vår bedömning att väsentliga 
brister kvarstår. Resultatmätning och indikatorer för uppföljning är otillfreds-
ställande. Det blir svårt att bedöma om mål uppfyllts eller inte. I vissa fall saknas 
också sådana bedömningar i nämnders och styrelsers årsredovisningar. Det är  
inte heller transparent utifrån vilka kriterier bedömningarna sätts, i form av 
färgmarkeringar (grönt-gult-rött), för respektive mål. 

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen och enligt sitt reglemente ett ansvar att 
leda och samordna regionens arbete. Revisionsenhetens granskning av övergripande 
principer för ekonomi- och budgetstyrning visar på brister. Avstegen från beslutade 
principer är mer regel än undantag. Vår bedömning är att regionstyrelsen bör se till 
att regionens verksamheter styrs av principer för ekonomi- och budgetstyrning som 
kännetecknas av långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet och rättvisa. Regionstyrelsen 
bör se till att principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs. Avsteg 
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från beslutade principer bör endast ske i undantagsfall. Principerna bör ge 
förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och ansvarsutkrävande. 

Revisionsenhetens uppföljande granskning av regionstyrelsens styrning av arbetet 
med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) visar på att ytterligare åtgärder 
behöver vidtas för att säkerställa ett effektivt införande av FVM. Den oklarhet som 
funnits under 2021 kring en ny tidplan skapar oklarhet kring både den fortsatta 
införandeprocessen och FVM-projektets ekonomi.  

I årets granskning noteras utöver ovanstående en del brister som regionstyrelsen bör 
åtgärda. I årsrapporten lämnas därför ett flertal rekommendationer inom områden 
som styrelsen under 2022 bör utveckla och förbättra och som ansvarig yrkesrevisor 
kommer att återkomma till under revisionsåret 2022. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av regionstyrelsen, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av covid-19-pandemin 
motiverat.  

I årsrapporten lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen. 
Regionstyrelsen bör: 

• se till att en översyn görs av regionens övergripande principer för 
ekonomi- och budgetstyrning. I arbetet med utveckling av principer för 
ekonomi- och budgetstyrning bör regionstyrelsen se till att: 
 principerna för ekonomi- och budgetstyrning kännetecknas av 

långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet och rättvisa  
 principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs samt 

att de ger förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och 
ansvarsutkrävande 

 principerna stödjer pågående arbete med en mer sammanhållen 
hälso- och sjukvård och arbetet med omställningen av hälso- och 
sjukvården 

 principerna stödjer arbetet med ökad tillgänglighet till besök och 
behandlingar 

 principerna stödjer arbetet med effektivisering av hälso- och 
sjukvården och bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

• utveckla styrningen av FVM och se till att: 
 en uppdaterad bedömning av kostnader för införandet av FVM 

presenteras för regionstyrelsen 
 en samlad analys görs avseende vilka effekter ytterligare förseningar 

får på införandet av FVM samt på annat förändringsarbete i regionen 
 arbetet med planering för effekthemtagning förstärks i syfte att 

säkerställa att effektiviseringar sker inom berörda nämnder och 
styrelser som kan möta de ökade driftkostnaderna för Millenium 
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 en mer detaljerad analys görs per berörd styrelse av vilken effekt 
införandet av FVM får på vårdproduktionen, vilka konsekvenserna 
blir och hur de ska åtgärdas   

 mer kraftfulla insatser görs för att prioritera arbetet inom Program FVM och i 
största möjliga utsträckning undvika nya inspel i arbetet i syfte att underlätta 
för programledningen att fullfölja sitt arbete  

 roller och ansvar i regionens digitaliseringsorganisation snarast tydliggörs i 
syfte att säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med införandet av Millenium 
samt i förlängningen ett effektivt idrifttagande och en effektiv 
systemförvaltning 

 en fördjupad riskanalys görs kopplad till leverantören Cerners 
möjligheter att tillhandahålla service och support i enlighet med det 
avtal som regionen tecknat med leverantören samt i enlighet med 
lagar, förordningar och myndighetskrav.  

• verka för att en mer ändamålsenlig och effektiv målstyrning utformas, med en 
utvecklad resultatmätning och resultatuppföljning.   

• utveckla styrningen avseende investeringar i infrastruktur för 
kollektivtrafik och se till att: 
 utveckla de styrande dokumenten för att tydliggöra berednings- och 

beslutsprocess, krav på beslutsunderlag samt uppföljning och 
hantering av avvikelser för ärenden som rör medfinansiering till 
andra aktörers investeringar. 

 ytterligare stärka berednings- och beslutsprocessen med pedagogiska 
sammanställningar och nytto- och konsekvensanalyser i syfte att 
göra dessa tydliga och transparenta. 

 säkerställa att beslut om egenägda investeringar samt beslut om 
medfinansiering till andras investeringar baseras på en bedömning 
av investeringens regionala samhällsekonomiska nytta utifrån en 
kvalitativ och/eller kvantitativ nyttokalkyl. 

 tydliggöra vilka rutiner och processer avseende avvikelser för 
regionägda investeringar som ska finnas samt på vilka nivåer de ska 
hanteras i beslutsorganisationen.  

 se till att även äldre investeringsprojekt, från tiden före RS beslut i 
oktober 2020 om uppdaterade styrdokument och nya projektrutiner, 
omfattas av nuvarande rutiner. 

 överväga att komplettera investeringsrådet med en representant från 
Västtrafik AB för att säkerställa en allsidig belysning i rådet. 

 säkerställa att tillräcklig information kommuniceras löpande i 
dialogform till berörda parter för strategiskt viktiga investeringar 
och ärenden gällande medfinansiering i andra aktörers investeringar. 

 säkerställa att det inom ramen för de befintliga samverkansorganen 
tydliggörs för länets kommuner hur fördelningen av medel sker. 

 säkerställa en ändamålsenlig samverkan med kommunerna kring 
aktiviteter och objekt där samhällsplaneringen avser flera 
kommuner. 

 upprätta en övergripande strategi som förankras kring styrning och 
viljeinriktning vad gäller tågdepåer. 
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• utveckla styrningen av regionens inköp och se till att: 
 en översyn görs av koncerninköps organisation så att tillräckliga 

resurser finns för att möta förvaltningarnas efterfrågan av stöd i 
samband med upphandlingar 

 en teknisk plattform snarast utvecklas som kan samordna 
inköpsstatistik från olika beställningssystem och som möjliggör 
mätning av leverantörs- och avtalstrohet 

 antalet beställningssystem minskar genom att en samordning av 
system sker 

 fastställa rutiner så att nämnder och styrelser regelbundet tar fram, 
analyserar och presenterar status om sin avtals- och leverantörstrohet 
avseende gjorda inköp och vid avvikelser redovisar vilka 
åtgärdsplaner som tagits fram för att genomföra förbättringar.  

• utveckla styrningen av regionens bolag genom att: 
 årligen pröva huruvida bolagen har bedrivit verksamheten enligt det 

kommunala ändamålet och befogenheterna 
 tydliggöra vilka krav som finns på bolagen att följa beslutade 

riktlinjer samt underliggande styrdokument och rutiner  
 formalisera uppsikten över bolagen och att fastställa syfte och 

rutiner för ändamålsenliga ägardialoger 
 kommunicera vilka ärenden som, beträffande bolagen, är av 

principiell beskaffenhet och som ska beslutas av regionfullmäktige.  
• konkretisera på vilket sätt detaljstyrningen av hälso- och sjukvården ska 

ersättas av tillitsstyrning, för att tydligare kunna styra mot 
regionfullmäktiges beslutade mål. Regionstyrelsen bör också säkerställa 
att berörda styrelser och nämnder har tillräcklig förståelse i och samsyn 
kring vad tillitsbaserad styrning och ledning innebär.  

• utveckla samordning, koncerngemensam styrning, uppföljning och 
rapportering av att arbetet med målen i Agenda 2030. 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att regionstyrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån 
styrelsens ansvar. Regionstyrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och 
kontroller genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär. 

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Kari Aartojärvi. Därtill har räkenskaperna 
granskats av revisionsbyrån PwC. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna 
Stenberg som är revisionsdirektör. 

Ansvarig tjänsteperson har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som regionstyrelsen bör vidta. I det följande 
används förkortningen RS eller styrelsen för regionstyrelsen samt RF för 
regionfullmäktige. Västra Götalandsregionen förkortas VGR. 

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
RS resultat för verksamhetsåret 2021 är +805,5 mnkr (+347,7 mnkr 2020). Styrelsen 
har uppfyllt målet om en ekonomi i balans.  

Resultaträkning 2021  

Årsvärden   

Resultaträkning (mnkr)  Utfall 2021  Budget 2021  Utfall 2020  
Avvikelse 
budget/utfall  

Förändring 
utfall/utfall  
%  

            
Verksamheten intäkter  2 431,5 2 241,3  2 281,5 190,2 6,6 

        
Personalkostnader -1 433,3 -1 528,0  -1 508,9 94,7 -5,0 
Övriga kostnader -4 268,9 -4 790,1  -3 774,8 521,2 13,1 
Verksamhetens kostnader  -5 702,2 -6 318,1  -5 283,7 615,9 7,9 

        
  Regionbidrag 4 083,2 4 083,2 3 356,1 0,0 21,7 
  Finansiella poster -7,0 -6,4 -6,1 -0,6 19,9 

Resultat  805,5 0,0  347,7 805,5   

Iakttagelser 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grund-
läggande granskning av styrelsens ekonomistyrning. 

RS har under året löpande följt upp sin egen verksamhet. I RS årsredovisning 
beskrivs orsakerna till budgetavvikelserna. De är till stor del relaterade till  
covid-19-pandemin och de begränsningar som pandemin inneburit för att bedriva 
verksamheten som planerat. RS medel för projekt, personalpolitiska satsningar  
med mera har inte kunnat användas fullt ut.   
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RF beslutade i november 2020 att bemyndiga RS att vid behov produktionsstyra de 
delar av VGR:s sjukvårdsverksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder för att 
uppnå målet om att uppfylla vårdgarantin i och med utgången av 2021. 670 mnkr 
avsattes för denna särskilda tillgänglighetssatsning. RS största positiva budget-
avvikelse avser de medel för särskild tillgänglighetssatsning som inte utnyttjats under 
året. Budgetavvikelsen är här totalt +336 mnkr. RS ersättningar till regionens sjukhus 
för vårdproduktion i egen regi, inom ramen för regionala tillgänglighetssatsningar, är 
109 mnkr lägre än planerat. Kostnaderna för den köpta vården är 180 mnkr lägre än 
planerat. Covid-19-pandemin har påverkat möjligheterna till satsningar på 
kökortning.  

I övrigt noteras följande större budgetavvikelser: 

• FVM-programmet +116 mnkr  
• Personalpolitiska anslaget +98 mnkr 
• Koncernkontoret + 76 mnkr 
• Övrigt koncerngemensamt inklusive utförarverksamheter och IT 

+74 mnkr 
• RS anslag för oförutsett +62.  

RS belastas under år 2021 av kostnader som kan relateras till hanteringen av covid-
19-pandemin med 109 mnkr. För dessa kostnader har RS fått 78 mnkr i ersättning. 

RS arbete har även under 2021 till stor del präglats av den pågående covid-19-
pandemin och dess påverkan på regionens verksamheter. Redan i detaljbudgeten för 
2021 angavs åtgärder för att hantera den påverkan som pandemin har på regionens 
verksamheter. Ekonomisk kompensation har utgått till berörda nämnder och 
styrelser. RS fattade en rad beslut under 2020 för att mildra effekterna av pandemin. 
Under 2021 har ytterligare beslut fattats. RS har bland annat beslutat om förlängning 
av åtgärder gentemot externa parter med anledning av covid-19. RS har också 
redovisat de åtgärder styrelsen vidtar med anledning av revisionens 
rekommendationer i granskning 2020 av RS hantering av pandemin.  

Fördjupad granskning: Övergripande principer för ekonomi- och 
budgetstyrning1  

Revisionen har granskat övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning. 
Syftet med granskningen var att bedöma om principer, och tillämpningen av 
principer, för ekonomi- och budgetstyrning är ändamålsenliga och bidrar till en  
god ekonomisk hushållning.  

I granskningen beskrivs övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning, 
med fokus på styrningen av regionens sjukhus. Ett omfattande arbete har bedrivits 
under en lång tidsperiod för att utforma styrningen och de principer som idag gäller. 
Syftet med arbetet har varit att utveckla och förbättra sjukhusens effektivitet och 

 
1 Rapport: ”Granskning av övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning”, Dnr: REV 2021-
00117, beslutad av revisorskollegiet 2022-01-26 
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produktivitet. Syftet har också varit att försöka skapa en rättvis resursfördelning  
och en redovisning som ger en rättvisande bild av utförd vårdproduktion och den 
resursförbrukning som den medfört. Granskningen visar dock att beslutade principer 
sammantaget resulterat i en komplex ekonomi- och budgetstyrning. Det har visat sig 
vara svårt att tillämpa beslutade principer fullt ut.  

Komplexiteten ökar med en organisation med delvis oklar ansvarsfördelning.  
Resursfördelning sker från flera olika håll. Det resulterar i att sjukhusen är osäkra  
på vilka resurser man i slutändan har att planera verksamheten ifrån. Det resulterar 
också i en känsla och tro i verksamheten att det under budgetåret finns mer pengar  
att få för olika vårdinsatser som bedrivs. Tilltron till budgeten riskerar därmed att 
försvagas. En rad avsteg från beslutade principer har gjorts. Det gäller VÖK-
processen, resursfördelningen, ersättningssystem med mera. Sjukhus som redovisat 
ekonomiska underskott har inte behövt återställa negativt eget kapital. 

Bedömning 

RS ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens 
angelägen-heter och ha uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet.  
RS har enligt sitt reglemente ett ansvar för egenregiverksamheten i regionen.  

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att RS under 2021 
haft en ändamålsenlig ekonomistyrning med hänsyn taget till den extraordinära 
situation som regionens verksamhet befunnit sig i med anledning av covid-19-
pandemin. Vår bedömning är att RS i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för 
att lindra effekterna av pandemin. Granskningen av övergripande principer för 
ekonomi- och budgetstyrning visar dock på en rad brister som behöver åtgärdas för 
att upprätthålla en ändamålsenlig ekonomistyrning som bidrar till god ekonomisk 
hushållning över tid. 

I granskningen konstateras en stor komplexitet beträffande ekonomi- och 
budgetstyrning med lager på lager av styrning som byggts på varandra. För varje 
lager skapas nya osäkerheter kring om beräkningarna är korrekta och rättvisa. Det 
underbygger behovet av att göra avsteg när avvikelser sedan uppstår. En rad avsteg 
från beslutade principer har också gjorts under årens lopp. Revisionsenhetens 
bedömning är att avsteg sker för att kompensera i ett system som upplevs vara 
bristfälligt. Det kan leda till ett minskat förtroende för beslutade principer vilket 
urholkar respekten för ekonomistyrningen så som den bedrivs.  

Enligt vår bedömning bör en ändamålsenlig styrning av regionens verksamheter 
underlätta att göra rätt och att skapa incitament för rätt beslut och rätt beteenden på 
alla organisatoriska nivåer. Vår bedömning är vidare att principerna för ekonomi-
styrning bör stödja den av RF beslutade inriktningen för hälso- och sjukvården för 
kommande år. Principerna bör också stödja kostnadseffektivitet och en effektiv 
hälso- och sjukvård som bidrar till god hälsa i befolkningen. Fortsatta förenklingar 
bör göras för att skapa mer långsiktiga förutsättningar för sjukhusen att bedriva sin 
verksamhet på ett effektivt sätt. 
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Rekommendationer 

RS bör se till att en översyn görs av regionens övergripande principer för ekonomi- 
och budgetstyrning. I arbetet med utveckling av principer för ekonomi- och 
budgetstyrning bör RS se till att: 

• principerna för ekonomi- och budgetstyrning kännetecknas av 
långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet och rättvisa  

• principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs samt 
att de ger förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och 
ansvarsutkrävande 

• principerna stödjer pågående arbete med en mer sammanhållen 
hälso- och sjukvård och arbetet med omställningen av hälso- och 
sjukvården 

• principerna stödjer arbetet med ökad tillgänglighet till besök och 
behandlingar 

• principerna stödjer arbetet med effektivisering av hälso- och 
sjukvården och bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

 

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av RS verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
RS anger i sin årsredovisning följande kring måluppfyllelse. 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och 
kompetensutveckling 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård 
 

 Målet är uppnått           Målet är delvis uppnått            Målet är ej uppnått 
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Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från styrelsens specifika uppdrag och ansvar 

• att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov  
agerat på bristande måluppfyllelse. 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av styrelsens målstyrning: 

RS har i sin detaljbudget angett fyra RF-mål som ska hanteras inom RS egen 
verksamhet. De fyra målen är beskrivna med aktiviteter som ska bidra till att målen 
uppnås. Indikatorer har fastställts för att mäta måluppfyllelsen. I delårsrapporten och 
i årsredovisningen sker en redovisning av målen och genomförda aktiviteter för att 
uppnå målen. I såväl delårsrapporten som årsredovisningen påpekas svårigheterna att 
arbeta med några av målen med anledning av covid-19-pandemin. Graden av 
måluppfyllelse har påverkats av pandemin. Detta gäller särskilt målet att öka 
tillgången till vård. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att RS tydligt 
beskrivit hur styrelsen ska arbeta med några av RF-målen, men att RS, utifrån sin 
samordnande roll, bör hantera samtliga RF-mål i budget och uppföljning.  

RS uppföljning av de mål man fokuserat på bedöms vara tydligt beskriven i 
delårsrapport och årsredovisning. Graden av måluppfyllelse är svår att bedöma då 
indikatorerna endast mäter en begränsad del av det som målet avser. De brister som 
noteras i årets granskning är desamma som i tidigare års granskning.  

RS har ett samordnande ansvar vad gäller arbetet med regionens övergripande mål. 
Trots den utveckling som skett under senare år vad gäller anvisningar, rutiner och 
system för målstyrning så är vår bedömning att väsentliga brister kvarstår. Resultat-
mätning och indikatorer för uppföljning är otillfredsställande. Det blir svårt att 
bedöma om mål uppfyllts eller inte. I vissa fall saknas också sådana bedömningar i 
nämnders och styrelsers årsredovisningar. Det är inte heller transparent utifrån vilka 
kriterier bedömningarna sätts, i form av färgmarkeringar (grönt-gult-rött), för 
respektive mål. 
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Rekommendation 

RS bör: 

• verka för att en mer ändamålsenlig och effektiv målstyrning 
utformas, med en utvecklad resultatmätning och 
resultatuppföljning.   

 

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser och bedömningar 
Revisionsenheten vill lyfta nedanstående iakttagelser som vi gjort i vår 
grundläggande granskning av styrelsens verksamhetsstyrning. Ett flertal fördjupade 
granskningar som avser RS verksamhet och ansvar har genomförts under året. 
Iakttagelser från dessa granskningar redovisas också. Vår bedömning ges under varje 
avsnitt. 

Styrelsens styrning under covid-19 och genomförda konsekvensanalyser 

Inom ramen för grundläggande granskning har nämnders och styrelsers styrning och 
ledning särskilt belysts. Vad gäller RS konstateras att styrelsen har lagt fram en rad 
förslag till beslut till RF, samt också fattat egna beslut som rör åtgärder för att mildra 
effekterna av pandemin. Åtgärder har också vidtagits i syfte att verka för att 
verksamheten så snart det är möjligt kan återgå till normal verksamhet. Koncern-
kontoret har samordnat arbetet, bland annat genom en regional stab som avvecklades 
i september men sedan återupprättades igen i december på grund av den ökade 
smittspridningen. Den regionala krisledningen har getts stora mandat att fatta beslut 
under krisen. 

RS gjorde i maj 2020 en förnyad riskanalys med anledning av covid-19-pandemin. 
Ett flertal risker identifierades och åtgärder vidtogs under både år 2020 och 2021  
för att hantera riskerna. En löpande uppföljning har skett inom ramen för RS 
internkontrollarbete. Pandemins effekter redovisas ur såväl patientperspektiv som 
verksamhets- och ekonomiperspektiv. Effekterna av pandemin beskrivs också i  
delårsrapporten 2021 och i årsredovisning 2021.  

En utvärdering av krisberedskap har genomförts i syfte att få en samlad bild av 
krisberedskapsarbetet och dra nytta av dessa erfarenheter i framtida arbete. 
Utvärderingen resulterade bland annat i en utveckling av regionens styrande 
dokument inom kris- och beredskapsområdet.  

RS har under året haft dialogmöten med nämnder och styrelser som påverkats av 
pandemin. Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten 
har genomförts för att hantera den uppkomna situationen. Analys av dimensionering 
av planerad vård har genomförts. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård 
och högprioriterad vård. Även inom övriga verksamheter i regionen har arbete 
bedrivits med att kartlägga pandemins effekter. 
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Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att RS förhållit sig 
proaktivt vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. 
Ett flertal beslut har fattats för att mildra effekterna av pandemin. RS har också 
uppmanat nämnder och styrelser att verka för att återgå till normal verksamhet. Vår 
bedömning är att RS i allt väsentligt tagit sitt ansvar under pandemin 2020-2021, i 
enlighet med vad som anges i kommunallagen och i reglementet. RS egen verk-
samhet har också påverkats av pandemin, men har trots det till stor del kunnat 
bedrivas enligt budget och plan.  

Rekommendation 

Ingen rekommendation ges. 

Fördjupad granskning: RS styrning av arbetet med FVM – uppföljande 
granskning2 

Revisionen har granskat RS styrning av arbetet med Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM). Revisionen har under några år granskat införande-
processen avseende FVM. I den fördjupade granskning som gjordes hösten 2020, 
noterades att det finns risk för ytterligare förseningar i införandet och risk för att 
kostnadsökningar uppstår. Revisorskollegiet beslutade om att göra en uppföljande 
granskning under 2021. Syftet med granskningen var att bedöma om RS har vidtagit 
ändamålsenliga och tillräckliga åtgärder utifrån de rekommendationer som 
revisorerna lämnade i granskningen av FVM 2020. Syftet var också att bedöma om 
RS har en tillräcklig styrning av program FVM så att det kan införas utifrån beslutad 
programplan och inom den av RF beslutade budgeten och tidplanen. 

Granskningen visar att ett flertal åtgärder vidtagits utifrån de analyser som gjorts och 
utifrån revisionens granskningsrapport. En större riskanalys har genomförts och vissa 
förenklingar i arbetet har gjorts. Riskanalysen täcker in ett flertal av de områden som 
revisionen pekade på i tidigare granskning. Den tar fasta på ett antal väsentliga risker 
som behöver hanteras. Granskningen visar också att en rad åtgärder vidtagits av 
Koncernkontoret för att stärka styrning och ledning av arbetet. Inom Program FVM 
har arbetet i de olika arbetsflödena analyserats löpande och åtgärder vidtagits när 
problem har uppstått.  

Relationen till leverantören Cerner lyfts särskilt i riskanalysen och vi noterar att 
åtgärder har vidtagits för att klargöra rollerna och stärka relationen. I relation till 
Cerner kan det finnas vissa kvarstående frågetecken kring hur supportfrågor ska 
hanteras i enlighet med svenska lagkrav och svenska myndigheters utlåtanden. Det  
är frågor som kan vara av avgörande betydelse för idrifttagandet av Millenium. 

 

 
2 Rapport: ”Regionstyrelsens styrning av FVM – uppföljande granskning”, Dnr: REV 2021-00091, 
beslutad av revisorskollegiet 2021-11-17 
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Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att åtgärder vidtagits 
i syfte att stärka styrning och ledning av arbetet med FVM. Vår bedömning är dock 
att en större uppmärksamhet bör riktas på finansieringsfrågan kopplat till FVM. 
Idrifttagandet av Millenium beräknas innebära en merkostnad på 350-450 mnkr  
per år. Det är angeläget att fortsatt arbeta effektivt med effekthemtagning för att 
säkerställa att den samlade nyttan med införandet av FVM överstiger denna 
merkostnad. Vår bedömning är att det kommer att kräva ett omfattande arbete med 
att konkret klargöra hur effekterna ska hämtas hem. Det är ett arbete som behöver 
påbörjas tidigt.  

Införandet av FVM riskerar under införandeperioden att kraftigt påverka 
vårdproduktionen, vilket ytterligare kan försämra tillgängligheten till vård. Vår 
bedömning är att en detaljerad analys behöver göras avseende påverkan på vården.  

Ett ändamålsenligt IS/IT-system innebär besparingar i form av arbetstid för ett stort 
antal medarbetare. Sådana besparingar i tid har ofta visat sig vara svåra att realisera i 
pengar. Ett syfte med införandet av FVM är också att höja kvaliteten i vård och 
omsorg, men även det måste finansieras i form av att effektiviteten i hälso- och 
sjukvården ökar. 

Vår bedömning är vidare att det finns en uppenbar risk för ytterligare merkostnader i 
och med att införandet skjutits framåt i tiden. Förseningar i införande av IS/IT-
system innebär i regel ökade kostnader, dels genom att projektkostnaderna ökar, dels 
genom att driftkostnader kvarstår för gamla IS/IT-system som enligt plan borde ha 
avvecklats.  

Vår samlade bedömning är att RS har vidtagit ändamålsenliga åtgärder men att 
ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa ett effektivt införande av FVM. 
Oklarheten kring en ny tidplan under 2021 har skapat oklarhet kring både den 
fortsatta införandeprocessen och FVM-projektets ekonomi. 

Vi noterar också att Koncernkontoret sänt en skrivelse i början av februari 2022 till 
leverantören Cerner där allvarliga fel och brister i leveransen av system påtalas3. 
Detta stärker de bedömningar som revisionen gjort i samband med granskningen.   

Rekommendationer 

RS bör se till att: 

• en uppdaterad bedömning av kostnader för införandet av FVM 
presenteras för RS 

• en samlad analys görs avseende vilka effekter ytterligare förseningar 
får på införandet av FVM samt på annat förändringsarbete i regionen 

• arbetet med planering för effekthemtagning förstärks i syfte att 
säkerställa att effektiviseringar sker inom berörda nämnder och 
styrelser som kan möta de ökade driftkostnaderna för Millenium 

 
3 Skrivelsen ”Angående brister i leverans av kärnsystem”, daterad 2022-02-02, dnr: RS 2022-00562. 
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• en mer detaljerad analys görs per berörd styrelse av vilken effekt 
införandet av FVM får på vårdproduktionen, vilka konsekvenserna 
blir och hur de ska åtgärdas   

• mer kraftfulla insatser görs för att prioritera arbetet inom Program FVM och i 
största möjliga utsträckning undvika nya inspel i arbetet i syfte att underlätta 
för programledningen att fullfölja sitt arbete 

• roller och ansvar i regionens digitaliseringsorganisation snarast tydliggörs i 
syfte att säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med införandet av Millenium 
samt i förlängningen ett effektivt idrifttagande och en effektiv 
systemförvaltning 

• en fördjupad riskanalys görs kopplad till leverantören Cerners 
möjligheter att tillhandahålla service och support i enlighet med det 
avtal som regionen tecknat med leverantören samt i enlighet med 
lagar, förordningar och myndighetskrav.  

 

Fördjupad granskning: Granskning av regionens styrning av investeringar i 
regional infrastruktur för kollektivtrafik4 

Revisorskollegiet har granskat Västra Götalandsregionens styrning och kontroll av 
investeringar i regional infrastruktur för kollektivtrafik för spårväg, stadsbussar och 
snabbussar samt investeringsplanering för depåer för kollektivtrafikfordon. 
Granskningen omfattar investeringar i infrastruktur som ägs av Västra 
Götalandsregionen samt regionens medfinansiering till andra aktörers investeringar 
inom Sverigeförhandlingens storstadsavtal. Granskningen har genomförts av 
revisionsbyrån KPMG. 

Syftet med granskningen var att belysa Västra Götalandsregionens ärendeberedning 
och beslutsprocess för investeringar i regional infrastruktur för kollektivtrafik. Syftet 
var även varit att bedöma om berörda nämnders styrning och samordning av 
investeringsbesluten är ändamålsenlig och tillräcklig för att uppnå en hållbar regional 
utveckling, med god ekonomisk hushållning och god samhällsekonomisk effektivitet. 
Ansvariga nämnder är RS, regionutvecklingsnämnden, fastighetsnämnden, 
kollektivtrafiknämnden och miljönämnden. Västra Götalandsregionens helägda 
aktiebolag Västtrafik AB har ingått i granskningen genom samordnad revision 
mellan lekmannarevisorer och revisorskollegiet.  

Bedömning 

Revisionens bedömning är att de styrande dokumenten för Västra Götalands-
regionens ärendeberedning och beslutsprocess för investeringar i regional 
infrastruktur för kollektivtrafik i huvudsak är tillräckliga för de investeringar  
Västra Götalandsregionen äger. Bedömningen är att dock att det finns behov av  
att ytterligare utveckla styrningen.  

 
4 Rapport: ”Granskning av regionens styrning av investeringar i regional infrastruktur för 
kollektivtrafik”, Dnr: REV 2021-00097. Avrapportering i revisorskollegiet sker under våren 2022. 
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Granskningen visar att Västra Götalandsregionens styrande dokument för 
investeringar inte omfattar medfinansiering till andra aktörers investeringar. Mot 
bakgrund av kommunallagens bestämmelser om nämnders ansvar för att säkerställa 
en tillräcklig styrning och kontroll bedömer revisionen att det föreligger samma 
behov av en tydlig berednings- och beslutsprocess samt beslutsunderlag för ärenden 
som rör medfinansiering till andra aktörers investeringar. KPMG:s gransknings-
rapport kommer att kompletteras med ett dialogmöte mellan revisorskollegiets 
presidium och RS presidium under våren 2022 där granskningsresultatet förtydligas. 

Rekommendationer 

Revisionen rekommenderar RS, berörda nämnder och styrelsen för Västtrafik AB att: 

• utveckla de styrande dokumenten för att tydliggöra berednings- och 
beslutsprocess, krav på beslutsunderlag samt uppföljning och 
hantering av avvikelser för ärenden som rör medfinansiering till 
andra aktörers investeringar. 

• ytterligare stärka berednings- och beslutsprocessen med pedagogiska 
sammanställningar och nytto- och konsekvensanalyser i syfte att 
göra dessa tydliga och transparenta. 

• säkerställa att beslut om egenägda investeringar samt beslut om 
medfinansiering till andras investeringar baseras på en bedömning 
av investeringens regionala samhällsekonomiska nytta utifrån en 
kvalitativ och/eller kvantitativ nyttokalkyl. 

• tydliggöra vilka rutiner och processer avseende avvikelser för 
regionägda investeringar som ska finnas samt på vilka nivåer de ska 
hanteras i beslutsorganisationen.  

• se till att även äldre investeringsprojekt, från tiden före RS beslut i 
oktober 2020 om uppdaterade styrdokument och nya projektrutiner, 
omfattas av nuvarande rutiner. 

• överväga att komplettera investeringsrådet med en representant från 
Västtrafik AB för att säkerställa en allsidig belysning i rådet. 

• säkerställa att tillräcklig information kommuniceras löpande i 
dialogform till berörda parter för strategiskt viktiga investeringar 
och ärenden gällande medfinansiering i andra aktörers investeringar. 

• säkerställa att det inom ramen för de befintliga samverkansorganen 
tydliggörs för länets kommuner hur fördelningen av medel sker. 

• säkerställa en ändamålsenlig samverkan med kommunerna kring 
aktiviteter och objekt där samhällsplaneringen avser flera 
kommuner. 

• upprätta en övergripande strategi som förankras kring styrning och 
viljeinriktning vad gäller tågdepåer. 
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Fördjupad granskning: Följsamhet till inköpspolicyn5 

Revisionen har granskat följsamheten till regionens inköpspolicy. Koncerninköp är 
VGR:s centrala inköpsorganisation som också ansvarar för att styra och följa upp 
inköpsprocessen. VGR:s inköpspolicy med tillhörande riktlinje reglerar på vilket sätt 
inköpen genomförs och att det sker med utgångspunkt i lagen om offentlig 
upphandling.  Syftet med granskningen var att bedöma om regelverket för inköp och 
upphandling sammantaget följs och om tillgängligt systemstöd möjliggör uppföljning 
av avtalstrohet och leverantörstrohet.  

Granskningen syftade också till att bedöma om uppföljning av avtalstrohet och 
leverantörstrohet genomförs i tillräcklig omfattning inom ramen för arbetet med 
intern kontroll. Enligt kommunallagen skall nämnderna var och en inom sitt område 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Av granskningen framgår att 
uppföljning av avtals- och leverantörstrohet i förhållande till upphandlade avtal inte 
är möjlig att genomföra fullt ut. 

Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att de informations-
insatser om inköpspolicyn och om inköpsorganisationens roll som genomförts har 
gett positivt resultat. Omfattningen av direktupphandlingar utanför de centrala 
avtalen bedöms ha minskat. Inköpsfrågor behandlas i ett flertal forum. Vår 
bedömning är att inköpsfrågor har hög prioritet i regionen.  

Vår bedömning är att koncerninköps förmåga att möta förvaltningarnas önskemål  
i inköpsfrågor har förbättrats men att väntetiderna fortfarande delvis upplevs som  
för långa och riskerar att leda till avtalsbrott. Detta kan medföra risk för felaktiga 
upphandlingar och vår bedömning är att en översyn av om inköpsorganisationen är 
rätt dimensionerad bör göras. 

Vår bedömning är att uppföljningen avseende avtals- och leverantörstrohet för gjorda 
inköp i VGR är bristfällig och behöver utvecklas. Eftersom uppföljning av gjorda 
inköp inte görs fullt ut påverkar det nämnders och styrelsers möjlighet att utöva en 
god intern kontroll. Därmed kan inte följsamheten till inköpspolicyn garanteras. 
Detta medför risk för att koncerninköp, och därmed även RS, har en bristfällig 
information om inköpsläget i regionen. 

Rekommendationer 

RS bör: 

• se över koncerninköps organisation så att tillräckliga resurser finns 
för att möta förvaltningarnas efterfrågan av stöd i samband med 
upphandlingar 

 
5 Rapport:  ”Följsamhet till inköpspolicyn”, Dnr REV 2021-00099, beslutad av revisorskollegiet 
2021-11-17 
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• se till att en teknisk plattform snarast utvecklas som kan samordna 
inköpsstatistik från olika beställningssystem och som möjliggör 
mätning av leverantörs- och avtalstrohet 

• se till att antalet beställningssystem minskar genom att en 
samordning av system sker 

• fastställa rutiner så att nämnder och styrelser regelbundet tar fram, 
analyserar och presenterar status om sin avtals- och leverantörstrohet 
avseende gjorda inköp och vid avvikelser redovisar vilka 
åtgärdsplaner som tagits fram för att genomföra förbättringar. 

 
Fördjupad granskning: Ägarstyrning av bolagen6 

Revisionen har granskat ägarstyrningen av bolagen. VGR har ett antal verksamheter 
som bedrivs i bolagsform enligt aktiebolagslagen och som kommunalt aktiebolag 
lyder de även under kommunallagen. RF står som ägare till bolagen med ansvar mot 
invånarna och behöver via RS uppsikt styra och följa upp att verksamheten följer 
lagstiftning, ägardirektiv och de styrdokument som fastställs för koncernen. Syftet 
med granskningen var att bedöma om ägarstyrningen är ändamålsenlig. 

I granskningen beskrivs beställar-utförarmodellen och vad den innebär för bolagen. I 
granskningen konstateras att en översyn har gjorts av bolagens ägardirektiv. 
Styrningen av regionens verksamhet utgår från RF som beslutar om övergripande 
styrdokument i form av policyer. Dessa ska i grunden följas av hela koncernen, även 
bolagen. Bolagen berörs inte av alla policyer och vissa av dem omarbetas för att vara 
mer funktionella inom bolagen. I granskningen noteras att det saknas tydliga 
riktlinjer för hur regiongemensamma styrande dokument ska tillämpas av bolagen. 
Inom ramen för RS uppsikt sker ägardialoger med bolagen, men det saknas 
sammanhållna rutiner för hur dialogerna svarar upp mot uppsiktsplikten. 

Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att ägarstyrningen av 
bolagen på övergripande nivå är ändamålsenlig. För att ytterligare stärka 
ägarstyrningen är det är av stor vikt att RS formaliserar uppsikten över bolagen. RS 
bör också fatta beslut om det kommunala ändamålet och befogenheterna, tydliggöra 
följsamheten till styrdokument samt tydliggöra ärenden som är av principiell 
beskaffenhet. 

Rekommendationer 

RS bör: 

• årligen pröva huruvida regionens bolag har bedrivit verksamheten 
enligt det kommunala ändamålet och befogenheterna 

• tydliggöra vilka krav som finns på bolagen att följa beslutade 
riktlinjer samt underliggande styrdokument och rutiner  

 
6 Rapport: ”Ägarstyrning”, Dnr: REV 2021-00092, beslutad av revisorskollegiet 2021-11-17  
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• formalisera uppsikten över bolagen och att fastställa syfte och 
rutiner för ändamålsenliga ägardialoger 

• kommunicera vilka ärenden som, beträffande bolagen, är av 
principiell beskaffenhet och som ska beslutas av RF.  

 

Fördjupad granskning: RS förberedelser för en mer tillitsbaserad styrning7 

Revisionen har granskat det förberedande arbetet för införandet av tillitsbaserad 
styrning. RF har i 2021 års budget, liksom 2020 års budget, varit tydlig med att 
tillitsbaserad styrning ska införas i hälso- och sjukvården. Syftet med granskningen 
var att belysa hur RS arbetat för att förbereda verksamheten för en mer tillitsbaserad 
styrning och vilka åtgärder som RS har vidtagit med anledning av de 
rekommendationer som revisionen angav i den tidigare granskningen som 
genomfördes 2020. 

Granskningen visar att RS arbetar vidare med initiativ för att minska detaljstyrningen 
men att man som helhet inte har kommit längre med att konkretisera på vilket sätt 
tillitsbaserad styrning ska införas. I granskningen framkommer att arbetet med att 
förbereda verksamheterna för en mer tillitsbaserad styrning handlar om ett långsiktigt 
arbete med fokus på vilka lednings- och styrprinciper som är önskvärda för 
organisationen som helhet. RS har påpekat att inriktningen att detaljstyrningen ska 
minska bör betraktas som en bärande princip i pågående utvecklingsarbeten och inte 
som ett isolerat område som ska omhändertas separat.  

Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att många av 
välfärdens yrkesutövare, inte minst inom hälso- och sjukvården, har ett stort 
friutrymme i sin vardag och att professioner ofta bygger på en stark informell 
styrning, där insyn och detaljstyrning i verksamheten saknas. Med beaktande av detta 
menar vi att RS bör tydliggöra vad som ingår i begreppet tillitsbaserad styrning, var 
bristerna finns idag och på vilket sätt tillitsbaserad styrning är tänkt att införas. 

Rekommendationer 

RS bör: 

• konkretisera på vilket sätt detaljstyrningen av hälso- och sjukvården 
ska ersättas av tillitsstyrning, för att tydligare kunna styra mot RF:s 
beslutade mål  

• säkerställa att berörda styrelser och nämnder har tillräcklig förståelse 
i och samsyn kring vad tillitsbaserad styrning och ledning innebär.  

 

 

 
7 Rapport: ”Uppföljande granskning av hur regionstyrelsen arbetat med att förbereda verksamheten 
för en mer tillitsbaserad styrning”, Dnr: REV 2021-00116, beslutad av revisorskollegiet 2021-12-08. 
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Fördjupad granskning: RS samordning av arbetet med Agenda 20308 

Revisionen har granskat RS samordning av arbetet med Agenda 2030. Syftet med 
granskningen var att belysa det regionala arbetet med Agenda 2030-målen samt RS 
insatser avseende samordning av arbetet. 

FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål och delmål är globala mål som strävar till 
att utrota fattigdom och hunger, minska människans påverkan på klimatet, bekämpa 
ojämlikheter inom och mellan länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande 
samhällen. Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de 
globala målen. Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel 
vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till 
delmål i Agenda 2030.  

I granskningen konstateras att ett regionalt arbete bedrivs för att tillse att regionens 
verksamheter arbetar med de mål som finns angivna i Agenda 2030. Arbetet sker 
inom ramen för ordinarie plan- och målarbete och har integrerats i strategidokument 
och måldokument. I dessa dokument anges tydligt kopplingen mellan de regionala 
målen och målen i Agenda 2030. Granskningen visar att arbetet sker i olika spår utan 
någon tydlig samordning. 

Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att ett regionalt 
arbete bedrivits för att se till att regionens verksamheter arbetar med de mål som 
finns angivna i Agenda 2030. Vår bedömning är att det kan vara ett effektivt 
arbetssätt att integrera målen i ordinarie arbete för att undvika parallella målarbeten i 
verksamheterna. Vår bedömning är dock att det skulle behövas en bättre samordning 
av arbetet med Agenda 2030 för att säkerställa att nämnder och styrelser arbetar på 
ett ändamålsenligt sätt med målen. Denna bedömning ligger i linje med revisionens 
tidigare bedömning att regionens målarbete behöver samordnas bättre. Vår 
bedömning är också att det behövs en mer systematisk uppföljning och rapportering 
av arbetet med Agenda 2030. Det ställer krav på tydligare riktlinjer och anvisningar 
för budgetarbete och uppföljning. 

Rekommendationer 

RS bör: 

• utveckla samordningen av att arbetet med målen i Agenda 2030 
• utveckla koncerngemensam styrning, uppföljning och rapportering 

av arbetet med Agenda 2030. 
 

 
8 Rapport: ”Granskning av regionstyrelsens samordning av arbetet med Agenda 2030”, Dnr: REV 
2021-00055, beslutad av revisorskollegiet 2021-10-20. 
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Fördjupad granskning: RS samordning av insatser för kompetensutveckling 
efter covid-19 9 

Revisionen har granskat RS samordning av insatser för den kompetensutveckling 
som ska ske efter covid-19-pandemin. Syftet med granskningen var att bedöma om 
RS har samordnat planerade insatser för kompetensutveckling. 

Kompetensförsörjning är en kritisk faktor för att uppnå RF:s mål och bristande 
kompetensförsörjning innebär risk för bristande måluppfyllelse. Pandemin och det 
periodvis höga patienttrycket har bidragit till att verksamheter behövt prioritera om 
utbildningsinsatser. Utbildningar som inte varit relaterade till covid-insatser har 
åsidosatts eller genomförts digitalt, även för personal som inte varit involverad i 
covid-vård. En annan framtida utmaning är att pandemin visat på att regionen 
behöver förstärka sin kompetens inom flera områden.  

RS har att leda och samordna regionens arbete. I RF:s budget för år 2021 är ett av de 
prioriterade målen att skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till 
karriär- och kompetensutveckling. Regionens medarbetarpolicy anger att VGR 
kontinuerligt ska förbättra och skapa möjligheter till karriär, utbildning, utveckling 
och forskning och tillse att varje medarbetares kunskaper tas tillvara och tillåts 
utvecklas genom individuella kompetensutvecklingsplaner.  

Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att arbetet med 
kompetensförsörjning till stor del sker på ett systematiskt sätt och i enlighet med 
styrdokumenten. Den framtida kompetensmixen och kompetensutvecklingsbehovet 
har analyserats. Vår bedömning är att arbetet sker på ett systematiskt sätt. Arbete 
sker i syfte att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens faktiska 
behov. Kompetensförsörjningsplaner sammanställs utifrån dialog med regionens 
verksamheter.  

I granskningen framgår dock att det saknas tillfredställande system inom VGR för att 
kartlägga och analysera medarbetares kompetenser. Även om upphandling av 
systemstöd genomförs så är vår bedömning att det återstår ett omfattande arbete med 
indata kring medarbetares kompetens innan relevanta utdata och analyser kan göras. 
Det faktum att det saknas kunskap om vilka kompetenser man har i organisationen 
innebär enligt vår bedömning en risk i arbetet med kompetensförsörjning.  

Rekommendation 

Ingen rekommendation ges. 

 

 

 
9 Rapport: ” Granskning av regionstyrelsens samordning av insatser för kompetensutveckling efter 
covid-19”, Dnr: REV 2021-00055, beslutad av revisorskollegiet 2022-01-19. 



23 (32) 

 

 

               2022-03-30                                                

 

Övriga fördjupade granskningar att beakta 

Revisionen har utöver ovanstående fördjupade granskningar genomfört ytterligare 
några granskningar som inte direkt, men indirekt, berör RS. Nedan ges en kort 
sammanfattning av dessa. 
 
Fördjupad granskning: Psykisk ohälsa10 

Revisionen har granskat om regionens nämnder och styrelser inom hälso- och 
sjukvård arbetar ändamålsenligt mot regionfullmäktiges mål om minskad psykisk 
ohälsa med fokus på målgruppen barn och unga. Syftet med granskningen var att 
bedöma om berörda nämnder/styrelser utifrån sitt uppdrag i sin planering har 
säkerställt beredskap för att omhänderta ett ökande behov av psykiatrisk vård.  

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att verksamheterna 
inte når de lagstadgade tillgänglighetskraven eller de mål som regionfullmäktige har 
beslutat om. Stärkta åtgärder i samverkan krävs för förbättrad tillgänglighet. Vår 
bedömning är vidare att granskade nämnder och styrelser inte i tillräcklig omfattning 
planerat och styrt för ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Vår 
bedömning är också att styrelserna mer aktivt skulle ha vidtagit åtgärder för att 
prioritera patientgruppen. Utifrån genomförd granskning lämnade vi ett flertal 
rekommendationer till granskade nämnder och styrelser. 

Fördjupad granskning: Stödåtgärder till Västra Götalandsregionens externa parter11 

Revisionen har granskat stödåtgärder till VGR:s externa parter. Syftet med 
granskningen var att bedöma om nämnder och styrelser har utformat en tillräcklig 
intern styrning och kontroll vid lämnande av stödåtgärder eller förändrande villkor 
avseende covid-19 till externa parter. Revisionsenhetens bedömning är utifrån 
genomförd granskning att nämnder och styrelser har utformat en tillräcklig intern 
styrning och kontroll vid lämnande av stödåtgärder eller förändrande villkor 
avseende covid-19 till externa parter. Vår bedömning är vidare att nämnder och 
styrelser har följt upp och utvärderat de stödåtgärder som har vidtagits.  
 

  

 
10 Rapport: ”Psykisk ohälsa”, Dnr: REV 2021-00094, beslutad av revisorskollegiet 202-01-26 
11 Rapport: ”Stödåtgärder till Västra Götalandsregionens externa parter”, Dnr: REV 2021-00095, 
beslutad av revisorskollegiet 2021-11-17. 
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Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens interna styrning och kontroll.  

RS har under året haft 18 sammanträden. Styrelsearbetet har under 2021, liksom 
under 2020, starkt präglats av covid-19-pandemin. Ett stort antal ärenden berör 
frågor som har att göra med olika typer av åtgärder med anledning av effekterna av 
pandemin.  

RS har enligt kommunallagen ett ansvar för uppsikt över övriga nämnders och 
styrelsers verksamhet. Under senare år har RS uppsikt haft ett starkt fokus på 
sjukhusstyrelserna, då dessa redovisat obalanser i såväl verksamhet som ekonomi. 
Ett flertal presidiedialogmöten har hållits med sjukhusstyrelserna under 2021 
avseende sjukhusens åtgärdsplaner för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. 
Pandemin har inneburit att RS ägarutskott utökat antalet presidiedialogmöten med 
nämnder och styrelser. Ett flertal möten har hållits med de nämnder och styrelser 
som drabbats hårdast av pandemin. Fokus på dialogmötena har varit på frågor som 
rör effekterna av pandemin och åtgärder som kan vidtas för att mildra dessa effekter. 

RS utskott har fortsatt sitt arbete under året utifrån fastställda beskrivningar av 
utskottens uppgiftsområden. Ägarutskottet svarar för vissa övergripande 
regiongemensamma ägarfrågor såsom uppsiktsplikt och övergripande styrning, 
samordning av verksamheter i egen regi, regiongemensamma stöd- och 
servicefunktioner, ekonomi- och finansförvaltning med mera. En stor del av arbetet 
avser ärendeberedning till RS. Personalutskottet svarar för vissa övergripande 
regiongemensamma ägarfrågor såsom kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, arbetsgivarfrågor med mera. Avrapportering av utskottens 
arbete sker löpande i RS. 

RS beredningar har fortsatt sitt arbete under året utifrån fastställda 
uppgiftsbeskrivningar för beredningarna. Flera av beredningarna har under året 
hanterat frågor som rör åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-pandemin. 

Årets granskning visar att RS har en uttalad och dokumenterad strategi för hur 
styrelsen ska styra och leda inom sitt verksamhetsområde. Styrmiljön är beskriven 
inom ramen för styrelsens internkontrollarbete. Regionens övergripande 
ledningssystem har vidareutvecklats under året. Styrelsen har också under året berett 
en rad ärenden som avser förtydliganden av styrprinciper i VGR för beslut i RF. Det 
handlar om policyer, riktlinjer och anvisningar inom olika områden. En 
delegeringsordning avseende RS egen verksamhet är beslutad.   

RS har upprättat en verksamhetsplan och detaljbudget. Granskningen visar att 
styrelsen har en fastställd rutin för uppföljning och återrapportering av 
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verksamhetens resultat. I delårsrapport och årsredovisning sker en uppföljning av 
verksamheten och där görs också analyser som beskriver orsaker till avvikelser.  

RS ärendeberedning sker utifrån beslutad ärendehandbok. Fortsatta insatser har 
gjorts under året för att klargöra ansvar för ärenden och ärendegången. 

RS har gjort en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan. Vi noterar att arbetet 
skett under ledning av RS internrevisorer och med stöd av Koncernkontoret. 
Riskanalysen upptar 28 olika risker, varav några har lyfts in från 2020 års 
internkontrollplan då pandemin gjorde att kontroller inte kunde utföras fullt ut. 
Flertalet risker lyfts in i internkontrollplanen. En del av riskerna följs upp inom 
ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning eller via andra kanaler än 
internkontrollplanen.  

Under året har det vid tre tillfällen gjorts uppföljning av riskerna och riskhanteringen 
och en rapportering har skett till RS. Det finns utsedda ansvariga för uppföljning och 
rapportering på Koncernkontoret. RS anger i sin årsredovisning att möjligheten att 
genomföra planerade kontroller under året har påverkats av coronapandemin. Vissa 
kontroller kräver medverkan eller svar från verksamheter i VGR som det inte varit 
möjligt att belasta under året. Ett antal kontroller har senarelagts eller har bara kunnat 
delrapporteras och dessa har förts över för hantering under 2022. 

RS följer övriga nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll bland annat 
genom en samlad uppföljning av internkontrollplaner. 

Bedömning  
I tidigare avsnitt i denna årsrapport har ett flertal rekommendationer riktats till RS 
som berör intern styrning och kontroll och där RS bör vidta åtgärder för att stärka 
den interna styrningen. Utöver det så är revisionsenhetens bedömning att RS i allt 
väsentligt har säkerställt att förvaltning och verksamheter följer gällande lagstiftning 
och de riktlinjer som är styrande för verksamheten. Vår bedömning är att uppdraget 
enligt reglementet är omhändertaget i styrdokument och i uppdrag till den egna 
förvaltningen. Vår bedömning är vidare att RS uppsikt över övriga nämnder och 
styrelser i allt väsentligt har bedrivits i enlighet med kommunallagen och RS 
reglemente. Detaljbudgeten och delårsrapport samt årsredovisning bedöms vara 
upprättad i enlighet med riktlinjerna.  Även ärendeberedning sker i allt väsentligt i 
enlighet med förvaltningslagen, kommunallagen och regionens ärendehandbok. 
Arbetet i RS utskott och beredningar bedöms vara ändamålsenligt. 
 
Revisionsenhetens bedömning är att RS i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll. Riskanalysen är omfattande och berör en stor del av RS ansvarsområde. Vår 
bedömning är att arbetet följer regionens riktlinjer för internkontroll. Det finns en 
tydlig organisation och process för att arbeta med riskinventering och riskhantering. 
Vi bedömer vidare att uppföljningen och rapporteringen till RS är fyllig och lyfter 
väsentliga problem och brister. Rapporteringen i delårsrapporter och årsredovisning 
bedöms vara tillfredsställande. 

Rekommendation 
Ingen rekommendation ges. 
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Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års granskning och lämnade 
rekommendationer. 

Iakttagelser 
I den riskanalys som görs inför revisionsåret prioriteras vilka granskningar som ska 
följas upp. 2021 har en uppföljning gjorts av följande granskningar som direkt avser 
RS: 

• Granskning av RS uppsikt, Dnr REV 2020-00111. 
• Granskning av RS ledning och samordning av regionens arbete, Dnr 

REV 2017-00097. 
• Målstyrning, del i grundläggande granskning 2019, Dnr REV 2019-

00079. 
• Granskning av RS åtgärder för att komma till rätta med ekonomiska 

obalanser inom hälso- och sjukvården, Dnr REV 2019-00183. 
• Granskning av ändamålsenlig styrning av omställningsarbetet, Dnr 

REV 2019-00188 
• Styrning av den egna verksamheten, del i grundläggande granskning 

2016, Dnr REV 2017-00017. 

En särskild granskningsrapport har sammanställts12. Syftet med uppföljningen av 
tidigare granskningar var att belysa om RS omhändertagit revisionens synpunkter 
samt beaktat de rekommendationer som revisionen lämnat. I granskningen noteras att 
RS i de flesta fall lämnat utförligt svar på revisionens granskningsrapporter där RS 
beskriver de åtgärder man avser att vidta med anledning av revisionens 
rekommendationer. I granskningen noteras också att en rad åtgärder har vidtagits i 
syfte att komma till rätta med brister.  

Bedömning  
Revisionsenhetens samlade bedömning är att RS till övervägande del har beaktat de 
rekommendationer som revisionen lämnade i de sex granskningar som nu har följts 
upp. Vår bedömning är att de brister som kvarstår hänger ihop med styrmodeller och 
övergripande principer för styrning. Det är brister som revisionen noterat under en 
lång följd av år.  

Vår bedömning är att vissa åtgärder vidtagits i syfte att förenkla styrmodeller och 
styrprinciper, men att det är angeläget för RS att fortsätta utvecklingsarbetet. Detta 
för att skapa mer långsiktiga och stabila förutsättningar för nämnder och styrelser att 
styra sina respektive verksamheter. Även om vi ser positivt på de åtgärder som 
vidtagits för att förenkla arbetssätten kring vårdöverenskommelserna och för att 
förändra principerna för ersättningar till sjukhusen så finns skäl att ifrågasätta  

 
12 Rapport: ”Uppföljning av tidigare års granskning”, Dnr REV 2021-00055, beslutad av 
revisorskollegiet 2021-09-22. 
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ändamålsenligheten i den grundläggande styrmodellen. 2021 års fördjupade 
granskning av övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning belyser 
problematiken mer i detalj (se sidan 8). 

Vår bedömning är att en viss utveckling har skett av regionens målarbete, men att RS 
bör verka för att det blir en mer tydlig koppling mellan RF:s mål i 
budgetdokumenten och de fyra regionövergripande måldokumenten som RF fattat 
beslut om. RS bör också verka för att tydligare mål anges för regionens 
serviceverksamheter. Mål och uppföljning av mål bör utvecklas. 

Rekommendation 

RS bör 

• beakta de synpunkter som lämnas i rapporten och mer kraftfullt 
verka för att regionens styrmodeller och styrprinciper blir mer 
ändamålsenliga och effektiva.  
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Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

 Granskningen av räkenskaperna har genomförts av revisionsbyrån PwC och 
innefattar följande delar: 

- översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- löpande redovisningsrutiner 
- årsbokslut. 

Nedan visas resultatet av granskningen.  

Iakttagelser   

Översiktlig granskning av delårsrapport  
Revisionsbyrån PwC har översiktligt granskat delårsrapporten per augusti, vilket 
innebär att granskningen har varit inriktad på en övergripande analys och inte på 
detaljer i redovisningen. Inga väsentliga avvikelser noteras. 

Årsbokslut 
Revisionsbyrån PwC har granskat styrelsens årsbokslut. Inga väsentliga felaktigheter 
har noterats.  

Intern kontroll 
PwC har under året granskat intern kontroll som bedöms som väsentlig för den 
finansiella rapporteringen. Inom RS ansvarsområde har bokslutsprocessen, 
inköpsprocessen, intäkts-processen och Koncernbanken granskats. Revisionsbyrån 
har också granskat principer och rutiner avseende vilka kostnader i program 
Framtidens vårdinformationsmiljö som ska hanteras som immateriella 
anläggningstillgångar.  

Bedömning 
PwC:s bedömning är att processer och rutiner fungerar tillfredsställande, men 
rekommenderar att en formaliserad rutin tas fram kring att hantering av manuella 
bokföringsorders ska ske av två personer.  

Enligt PwC:s uppfattning ger styrelsens årsbokslut en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av resultat och finansiell ställning per den 31 december 2021 enligt 
lag om kommunal bokföring och redovisning. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges.  
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Sammanfattande bedömning 
 
För verksamhetsåret 2021 ges för RS följande sammanfattande bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts  
av revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende regionstyrelsen. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och  
i dialog med berörda verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av regionstyrelsen, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av covid-19-pandemin 
motiverat. I årets granskning noteras dock en del brister som RS bör åtgärda. Vi  
vill också påpeka att brister som noterats i revisionsgranskning under senare år 
fortfarande kvarstår. I årsrapporten lämnas därför ett flertal rekommendationer  
inom områden som styrelsen under 2022 bör utveckla och förbättra och som  
ansvarig yrkesrevisor kommer att återkomma till under revisionsåret 2022. 
Rekommendationerna framgår i avsnitten ovan samt i sammanfattningen på  
sidan 3.  
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Bilaga 1: Revisionskriterier  
 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den 
norm eller referens som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterier kan 
vara lagar, förordningar och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges beslut, 
mål och direktiv samt policyer och riktlinjer med mera. 

Årets granskning av regionstyrelsen utgår från följande revisionskriterier: 

• Kommunallagen (2017:725):  
o 6 kap. 1 §, om RS övergripande uppgift. 
o 6 kap. 6 §, om nämnders och styrelsers ansvar för 

verksamheten. 
o 6 kap. 9 §, om RS förstärkta uppsiktsplikt. 
o 5 kap. 26-28 §§, om ärendeberedning. 
o 10 kap. 3 §, om beslut av principiell beskaffenhet. 
o 11 kap. 1§, om att regioner ska ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. 

• Förvaltningslagen (2019:900): 23-26 §§, om ärendeberedning. 

• RS reglemente beslutad av RF 2019-06-10 – 11 (Dnr: RS 2018-
03535), om styrelsens uppgifter och ansvar. 

• RF:s budget för 2021 beslutad av RF 2020-06-09 (Dnr: RS 2020-
03070). 

• RF:s tilläggsbudget 2021 beslutad av RF 2020-10-20 (Dnr: RS 2020-03070) 

• RS detaljbudget 2021 beslutad av RS 2020-10-20 (Dnr: RS 2020-04274). 

• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30):  
o 7 kap 2 §, om att regionen ska planera sin hälso- och 

sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som 
omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård. 

• Aktiebolagslag ((2005:551):  
o 3 kap. Bolagsordning. 
o 7 kap. Bolagsstämma. 

• Ägardirektiv för respektive bolag. 

• Regionens policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 (Dnr: RS 2019-
02491). 

• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12 
(Dnr: RS 2017-04735). 

• Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 (Dnr: RS 
2017- 02773). 



31 (32) 

 

 

               2022-03-30                                                

 

• Riktlinjer RS ärendeberedning beslutad av RS 2017-11-28 (Dnr: RS 2017-
04203). 

• Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12 (Dnr: 
RS 2019-06176). 

• Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS 
2020-06-23 (Dnr: RS 2020-02906). 

• Rutin uppföljning 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-15. 

• Detaljanvisning årsbokslut 2021 på intranätet. 

• Regionens ekonomihandbok på intranätet. 

• Identitets- och varumärkespolicy 2019-2024 beslutad av RF 2019-
04-19 (Dnr: RS 2016–07455). 

• Teoribildning kring tillitsbaserad styrning: 
o SOU 2018:38 Styra och leda med tillit – Forskning och 

praktik. 
o SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – 

tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn. 

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 

• Policy inköp RS-2016-03129. 

• Riktlinje inköp RS-2016-03129. 

• Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

• Regeringens handlingsplan 2018-2020 för Agenda 2030. 

• Regiongemensam plan för kompetensförsörjning VGR 2021. 

• Medarbetarpolicy. 

• Svensk standard SS 624070 Kvalitetsledning – 
Kompetensförsörjningsprocessen. 

• Inriktning för regionstyrelsens ansvar för uppsikt beslutad av RS 
2020-02-11 (Dnr: RS 2019-01349), 

• Uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott beslutade av RS 2017-05-09 
(Dnr: RS 2017-01430).  

• Uppgiftsbeskrivningar för regionstyrelsens beredningar beslutade av RS 
2018-12-11 resp. 2019-01-15 (Dnr: RS 2018-03565). 
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Bilaga 2: Upprättade gransknings-
rapporter 
 

Dnr  Granskningsrapport 

Rev 2021-00055 Uppföljning av tidigare års granskning. 

Rev 2021-00055 Granskning av regionstyrelsens samordning av arbetet 
med Agenda 2030. 

Rev 2021-00055 Granskning av regionstyrelsens samordning av insatser 
för kompetensutveckling efter covid-19. 

Rev 2021-00091 Regionstyrelsens styrning av FVM – uppföljande 
granskning. 

Rev 2021-00092 Ägarstyrning. 

Rev 2021-00097 Granskning av regionens styrning av investeringar i 
regional infrastruktur för kollektivtrafik. 

Rev 2021-00099 Följsamhet till inköpspolicyn. 

Rev 2021-00116 Uppföljande granskning av hur regionstyrelsen arbetat 
med att förbereda verksamheten för en mer tillitsbaserad 
styrning. 

Rev 2021-00117 Granskning av övergripande principer för ekonomi- och 
budgetstyrning. 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för folkhögskolorna 

Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat 
styrelsens verksamhet under 2021.  

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 

Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 Vänersborg den 30 mars 2022 

     Birgitta Eriksson        Krister Stensson 

  Ulla Göthager    Sven Liljegren      Ulf Sjösten 

Per Waborg              Bo-Lennart Bäcklund        Gun Alexandersson Malm 

      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                     Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen1 och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen för 
folkhögskolorna. Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens 
granskningsprogram och i dialog med verksamheten. Förutsättningarna för revision 
av regionens verksamheter år 2021 och 2020 har skilt sig från tidigare år eftersom 
covid-19 har präglat både revisionens- och nämnder och styrelsers arbete. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för år 2021 är 5,8 miljoner kronor. 
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Styrelsens hantering av 
verksamhetens ekonomi och det sammantagna ekonomiska resultatet bedöms vara 
tillfredsställande.  
 
Verksamhet 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har arbetat med regionfullmäktiges 
mål på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen för folkhögskolorna har arbetat med två av 
regionfullmäktiges prioriterade mål under 2021. 
 
Vad gäller konsekvenser av covid-19 är revisionsenhetens bedömning att styrelsen 
förhållit sig proaktiv vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av covid-19-
pandemin och att den i allt väsentligt tagit sitt ansvar. 
 
Intern styrning och kontroll 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för folkhögskolorna i allt väsentligt har en 
tillräcklig intern kontroll. 
 
Räkenskaper 
Årsbokslutet är i allt väsentligt upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, god redovisningssed, regionens anvisningar och bedöms ge en 
rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara 
rättvisande. 
 
Bedömning 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för folkhögskolorna, att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper 
och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-
pandemin motiverat.  
 

 

 
1 Kommunallag (2017:725) 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån sitt ansvar. 
Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs i 
verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  
 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 
 
Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 
 
Ansvarig för genomförd granskning är Martin Andersson. Därtill har räkenskaperna 
granskats av revisionsbyrån Pwc. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna 
Stenberg som är revisionsdirektör.  
 
Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll.  

Folkhögskolestyrelsens ansvar 
Folkhögskolestyrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar 
som framgår av regionfullmäktiges budget2 och styrelsens reglemente3.  

 

 

 

 
2 Budget 2021 för Västra Götalandsregionen, diarienummer RS 2020–03070 
3 Reglemente för styrelsen för folkhögskolorna, diarienummer RS 2018–03535 
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Styrelsens helårsresultat för verksamhetsåret 2021 är 5,7 miljoner kronor. Styrelsen 
har därmed uppfyllt målet om en ekonomi i balans. I styrelsens delårsrapport per 
sista augusti redovisades ett resultat på 16 miljoner kronor och en helårsprognos på 
4,5 miljoner kronor.  

Iakttagelser 
I vår granskning har vi uppmärksammat att det i Västra Götalandsregionens budget 
2021 tydliggörs beställarnas roller gentemot folkhögskolorna. Styrelsen för folkhög-
skolorna får från och med 2021 sitt uppdrag av regionutvecklingsnämnden4 i 
anslutning till fördelningen av budgetmedel. Kulturnämnden kvarstår som beställare 
av kulturuppdraget5 och får ett särskilt anslag för att ge ett uppdrag till styrelsen. 
Årets överskott beror till stora delar på ökade statsbidrag med 21,3 miljoner kronor 
och ökat driftsbidrag/regionbidrag med 2,4 miljoner kronor. Det ökade region-
bidraget beror främst på en extra satsning som gjorts av regionutvecklingsnämnden 
som avser fullföljda studier. 
 
Beroende på ökad verksamhet har kostnadsökningar skett. De två enskilt största 
ökningarna har skett avseende personalkostnader och verksamhetsanknutna tjänster 
vilket främst hör ihop med VI-projektet.  
 
Trots att pandemin har påverkat styrelsens verksamhet och därmed också ekonomin 
har satsningar inom ett flertal områden gjorts som vi bedömer har vägt upp flera av 
pandemins negativa konsekvenser. Sammantaget har 2021 varit ett ekonomiskt 
stabilt år för styrelsen. 
  

 
4 Uppdrag till styrelsen för folkhögskolorna 2021, diarienummer RUN 2020–00358 
5 Överenskommelse mellan kulturnämnden och styrelsens för folkhögskoleförvaltningen 2021, diarienummer  
KUN 2020–00430 
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Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Styrelsens ekonomiska 
resultat bedöms vara tillfredsställande.  

Rekommendationer  
Ingen rekommendation lämnas. 

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
Av de tre mål som folkhögskolestyrelsen arbetar med har två bedömts vara uppfyllda 
och ett är delvis uppfyllt. 

Iakttagelser 

Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• Att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta 
regionfullmäktigemål och fokusområden och att de vid behov 
omformulerats så att de utgår från styrelsens specifika uppdrag och 
ansvar. 

• Att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten. 

• Att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat 
på bristande måluppfyllelse. 

 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av styrelsens målstyrning: 
 
I regionfullmäktiges budget finns nio utmaningar utpekade med elva prioriterade mål 
fastställda för planperioden. Därtill finns sjutton fokusområden som är en form av 
uppdrag till nämnder-, styrelser och förvaltningar för 2021. Folkhögskolestyrelsen 
har i sin budget för 2021 identifierat att två av regionfullmäktiges prioriterade mål 
berör verksamheten. Styrelsen har dessutom formulerat ett eget mål. 
 
Arbetet med de två av regionfullmäktiges prioriterade mål som styrelsen har angett i 
sin budget har redovisats löpande under året och åtgärder och satsningar avseende 
detta har angetts i detaljbudget, delårsrapporter och i årsredovisningen. Utfallet 
avseende målet Deltagande i kulturlivet skall öka är påverkat av covid-19 vilket 
inneburit både begränsningar i planerade kulturaktiviteter och aktiviteter som inte 
alls kunnat genomföras. 
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 Av region-

fullmäktige 
prioriterat mål 

Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt 
delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska 
öka 
Skolorna ska bland annat erbjuda ett kursutbud som är 
behovsanpassat för staden och landsbygden samt utveckla 
kurser som matchar samhällets kompetensbehov med 
deltagares möjligheter. Följande två viktiga 
utgångspunkter har formulerats för att nå målet: 
 

• Att bibehålla andelen deltagare som studerar på 
allmän kurs. 

• Att öka andelen deltagare som fullföljer sina 
studier. 
 

Folkhögskolestyrelsens bedömning är att målet delvis 
kommer att uppnås/målet är delvis uppnått. 
. 

 Av region-
fullmäktige 
prioriterat mål 

Deltagandet i kulturlivet ska öka 
Möjligheten att vara kreativ och få in kulturen som en del 
av bildningsprocessen i de långa kurserna har varit mycket 
svårare under pandemin i och med distansstudierna. 
Styrelsen bedömer att målet inte fullt har uppnåtts under 
2021. 
 

 Styrelsens eget 
mål 

Takten i omställningen mot en hållbar framtid, där 
alla inkluderas, ska öka 
Arbetet med målet har under 2021 präglats av pandemin 
och all verksamhet som planerats har inte kunnat 
genomföras. Detta gäller särskilt arbetet med att involvera 
deltagarna i omställningsarbetet. På grund av 
distansstudierna, som är en effekt av pandemin, upplever 
flera rektorer på folkhögskolorna att arbetet med 
omställning mot en hållbar framtid har tappat kraft. Trots 
detta har förvaltningen haft flera projekt och områden som 
i hög grad inneburit att takten i omställningen har ökat. Vi 
projektet, Kraftprojektet samt Via programmet når allt fler 
unga vuxna. 
 

 
Fullmäktiges prioriterade mål fler i arbete genom bättre matchning ingår och 
redovisas delvis i målet, hela regionen ska växa och målet Skapa attraktiva 
arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling 
omhändertas i den löpande verksamheten. 
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Granskningen har visat att styrelsen medvetet arbetar med färre av 
regionfullmäktiges prioriterade mål men har ökat fokus på de mål som anges i 
detaljbudgeten. Av våra intervjuer framgår att det medför att medarbetarna är mer 
engagerade i målarbetet och arbetssättet beskrivs som tillitsbaserat och inkluderande.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har arbetat med regionfullmäktiges 
mål på ett ändamålsenligt sätt. Flera aktiviteter har genomförts för att nå målen och 
dessa har följts upp med analyser avseende utfall och måluppfyllelse. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens verksamhetsstyrning: 

Internatverksamhet 

Fem av Västra Götalandsregionens sex folkhögskolor driver internat. En 
genomlysning av internaten pågår som syftar till att förbättra uppföljningen av 
internatverksamheten. En plan för detta arbete har under året presenterats för 
styrelsen6. Målet är att på bred front utveckla internaten som en bättre pedagogisk 
resurs och styrelsen anser att internaten fyller en viktig funktion i att uppnå mål satta 
av Västra Götalandsregionen inom till exempel regionutmaningar som integration, 
stad/land och fullföljda studier. Uppföljningen är tänkt att ske genom särskilda 
fokussamtal med utvalda deltagare som bor på internaten samt genom en kortare 
enkät till alla internatdeltagare. Återrapportering av analys av fokussamtalen samt 
enkät sker i årsredovisning till styrelsen. 

Pandemin har medfört förändringar i internatverksamheten under 2021 och det har 
varit få deltagare som bott på internaten under det senaste året. Området kommer 
fortsatt att bevakas av revisionen under 2022. 

Kompetensförsörjning 

Folkhögskolorna har under 2021 inte haft svårt att rekrytera rätt kompetens till de 
tjänster som har utlysts. I vår granskning har vi sett att det inom samtliga fem 
personalkategorier som verksamheten omfattar (Rehabilitering och förebyggande, 
Utbildning, kultur och fritid, Teknik, hantverkare, Kök, städ, tvätt samt 
Administration) har kompetensförsörjningen fungerat bra. Anledningen till detta kan 
vara flera men i intervjuer framhålls att folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen 
ses som en attraktiv arbetsplats. Antalet medarbetare inom utbildning och 
administration har ökat under året medan antalet anställda i köksverksamheten har 

 
6 Plan för uppföljning av internaten, diarienummer FHSK 2021–00130 
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sjunkit. Ökningen av antalet administratörer förklaras av att många nya projekt har 
startats upp. Minskningen av kökspersonal förklaras av distansstudier och stängda 
kök men också av ett styrelsebeslut om förändrad internatverksamhet vilket 
förändrade bemanningen. 

Agenda 2030 

Folkhögskolestyrelsens arbete med Agenda2030 är integrerat i övrig verksamhet. I 
arbetet med deltagare på folkhögskolornas kurser och annan verksamhet är det 
främst målen som handlar om social hållbarhet som omfattas men det finns även 
inslag av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett jämställt-, jämlikt och socialt 
hållbart samhälle lyfts bland annat fram i styrelsens mål Takten i omställningen mot 
en hållbar framtid, där alla inkluderas, ska öka och i VI-projektet. 

GDPR 

Styrelsens hantering av personuppgifter enligt GDPR7 har granskats under året. 
Utifrån resultatet i granskningen bedöms att regelverket sammantaget efterlevts i 
fråga om organisation, rutiner och lagring av styrelsen för folkhögskolorna. 

Risk att deltagarna inte får stöd i rätt omfattning för att resurser och personal 
saknas 

Styrelsen för folkhögskolorna arbetar aktivt med att deltagarna i skolornas kurser 
skall nå måluppfyllelse både på individnivå och strukturnivå. På individnivå har flera 
insatser gjorts för att bibehålla andelen deltagare som studerar på allmän kurs. I detta 
arbete har samtliga skolor gjort insatser för att stötta deltagarna i fjärrstudier och 
arbetat med individuella lösningar. Redan innan covid-19 hade skolorna en 
beredskap för att deltagarstödet skulle fungera i händelse av en kris. Det finns också 
rutiner för hur material, till exempel datorer, skall tillhandahållas om deltagarna 
saknar egen utrustning. Trots att pandemin påverkat möjligheten att genomföra 
verksamhetsåret enligt ordinarie plan bedöms att deltagarna fått stöd i tillräcklig 
omfattning och det är små skillnader i andelen deltagare som klarat behörigheter för 
vidare studier jämfört med tidigare år. 
 
Andelen deltagare som fullföljer sina studier 

I Västra Götalandsregionens budget för 2021 framhålls att regionen har ett ansvar för 
flera utbildningsverksamheter med uppdrag från regionutvecklingsnämnden och 
kulturnämnden vid sidan av den utbildning som sker inom hälso- och sjukvården. Ett 
mål inom detta område är att fler ska fullfölja sina studier. Avslutade 
gymnasiestudier är viktigt för möjlighet till jobb eller fortsatt utbildning och 
samtidigt som företag har svårt att finna arbetskraft med rätt kompetens, finns det 
grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 
7 Dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR) 
Förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) 
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Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige i budget för 2021 att ge 
folkhögskolorna extra medel för att arbeta mer med fullföljda studier för sina 
deltagare. 

Syftet med granskningen har varit att granska om styrelsen för folkhögskolorna har 
bedrivit ett ändamålsenligt arbete under 2021 i överensstämmelse med 
regionfullmäktiges budget och regionutvecklingsnämndens uppdrag avseende 
deltagarnas möjlighet att fullfölja sina studier. 

Vår granskning har visat att det finns en organisation på var och en av Västra 
Götalandsregionens folkhögskolor som arbetar med- och ser till att varje deltagare 
får undervisning och kan utvecklas efter sina förutsättningar. Det uppmärksammas 
därför ofta tidigt när en deltagare börjar hamna på ”glid”. Under våren studerade 
1464 deltagare på någon av skolornas särskilda kurs, allmänna kurs eller 
studiemotiverande folkhögskolekurs. Av dessa valde 57 deltagare att hoppa av 
studierna innan vårterminens slut vilket motsvarar 3,9 procent. 

Det finns idag många deltagare med psykisk ohälsa, ofta med multidiagnoser och 
detta är en ökande trend. Enligt genomförda intervjuer gör detta skolornas arbete 
svårt men ständiga förändringar i form av anpassningar av lärmiljön i klassrummen 
och individuellt anpassad undervisning är pedagogiska verktyg som skall stötta 
deltagarna i utbildningen. Även tekniska hjälpmedel spelar en viss roll i det 
stödjande arbetet. En erfarenhet som skolornas personal upplever är att det största 
stödet sker på gruppnivå tillsammans med andra deltagare eller boende. 

Arbetet med fullföljda studier bedrivs dels i ett antal större projekt i förvaltningen 
som bland annat syftar till att deltagarna ska fullfölja sina studier, dels i skolornas 
dagliga ordinarie verksamhet. Av granskade dokument och genomförda intervjuer 
framgår att det finns en medvetenhet hos flera personalgrupper om vikten av att 
stötta deltagare till att klara utbildningarna. Både bland pedagogisk personal och i 
elevstödsteamen arbetar personalen aktivt med individuella lösningar för att 
deltagarna skall klara av sina kurser. 

Arbetet mot hot och våld 

Styrelsen har under året haft fokus på att utveckla förvaltningens arbete mot hot och 
våld. Några av de insatser som har gjorts är att ta fram: 

• en krisplan 
• en säkerhetsorganisationskarta för hela förvaltningen 
• en handlingsplan för informationssäkerhet 
• en handbok kring säkerhet. 

Samtliga dokument har presenterats för styrelsen under året. Avseende kränkningar 
och trakasserier tas det upp i olika forum på skolorna exempelvis inom 
förvaltningens ledningsgrupp, i undervisningen, på APT och andra arbetsplatsmöten. 
Målet med arbetet är att förbättra styrelsens säkerhetsarbete och möjliggöra bättre 
strukturer för att se och agera kring strukturer som medverkar till ökade risker för 
våld, hot och tvång. 
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För avvikelsehanteringssystemet MedControl har nya roller som kallas 
MedControlsamordnare tillsatts under året på verksamhetens enheter och dessa ska 
stötta medarbetare och chefer vid inrapportering av avvikelser. Under 2022 kommer 
fortbildning ske med de nya MedControlsamordnarna. 

 

Styrelsens styrning under covid-19  

Styrelsens verksamhet har påverkats av pandemin under 2021. En stor del av 
undervisningen har genomförts digitalt och skolornas internat har delvis stått tomma 
vilket också påverkat andra områden och yrkesgrupper. På styrelsens skolor har en 
konsekvens av det digitala studiesätt som pandemin medfört märkts. Det är att 
målgruppen unga vuxna som tidigare varken studerat eller arbetat har svårare för 
fjärrstudierna. En försämring i studieresultat och närvaro har märkts i denna grupp 
under slutet av 2021. En del av dessa deltagare kommer att behöva förlänga sin 
studieperiod för att nå sina mål.  

Under flera avsnitt i denna rapport redovisas konsekvenserna av covid-19.  

Bedömning 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för folkhögskolorna bedrivit ett 
ändamålsenligt arbete under 2021 i överensstämmelse med regionfullmäktiges 
budget och regionutvecklingsnämndens uppdrag. Vår bedömning är vidare att 
styrelsen i huvudsak har arbetat med verksamhetsstyrningsfrågorna på ett 
ändamålsenligt sätt avseende de områden som särskilt bevakats under 2021 års 
granskning. 

Vad gäller konsekvenser av Covid-19 är revisionsenhetens bedömning att styrelsen 
förhållit sig proaktivt vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av covid-19-
pandemin och att styrelsen i allt väsentligt tagit sitt ansvar. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Styrmiljö, styrdokument och formalia 
Styrelsens kontrollmiljö är beskriven i ett särskilt dokument, Kontrollmiljö 
Folkhögskoleförvaltningen8. Riskanalysen är genomförd och utgör underlag för en 
intern kontrollplan 20219 som beslutats av styrelsen den 27 oktober 2020. 

 
8 Kontrollmiljö Folkhögskoleförvaltningen, beslutad av folkhögskolestyrelsen 2020-10-27. 
9 Plan för intern kontroll Folkhögskoleförvaltningen, diarienummer FHSK 2020–00282 
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Riskanalysen och internkontrollplanen har genomförts och upprättats i enlighet med 
Västra Götalandsregionens riktlinjer. 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens interna styrning och kontroll: 

I internkontrollarbetet har konstaterats att det finns risk för brist på resurser i arbetet 
med deltagare som är i behov av stöd. Detta har medfört att skolledningen haft 
avstämningar med deltagarstödsteamen på skolorna kring de resurser de har och det 
behov som finns. I intervjuer har det framförts att det också finns risk för minskat 
socialt stöd för skolornas deltagare på grund av förändrat serviceutbud på internaten 
och därför förs löpande dialog med kuratorer, internatpersonal och skolledningar. 
Det finns även risk för att ekonomin hamnar i obalans vid en förlängd pandemi. För 
att hålla koll på detta följs utfall upp på enhetsnivå på varje styrelsemöte och 
styrelsen deltar i arbetet med att ta fram prognoser. 

Sammanlagt har sex risker identifierats i styrelsens riskanalys varav de två med högst 
riskvärde är: 

• Osäkerhet kring arbetsförmedlingens framtida uppdrag och resurser och hur 
det påverkar styrelsen för folkhögskolornas verksamhet. 

• Risk för ekonomi i obalans vid en förlängd pandemi. 

I internkontrollplanen finns risken Risk för ökade sjuktal bland personal samt oro 
både bland personal och deltagare kopplat till covid-19. I årsredovisningen framgår 
dock att sjukfrånvaron sjunker bland personalen vilket kan bero på förvaltningens 
beslut att gå över till distansstudier och möjliggöra distansarbete.   

Vi konstaterar att området oegentligheter, mutor och bestickning inte finns med i 
internkontrollplanen.  

Internkontrollplanen omfattar kontroller som ska genomföras under året, när det ska 
följas upp och till vem det ska rapporteras till. I granskningen har konstaterats att 
kontroller och uppföljning genomförts enligt plan. 

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för folkhögskolorna i allt väsentligt har en 
tillräcklig intern kontroll. 
 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 
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Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 
 

Lämnade rekommendationer  Omhändertagen 

Internatverksamhet                       2018 Ja 

Styrelsen för folkhögskolorna rekommenderas att säkerställa att det finns en 
tillräcklig intern styrning och kontroll avseende det systematiska 
säkerhetsarbetet.  

Ja 

Styrelsen för folkhögskolorna rekommenderas att uppdra åt 
förvaltningschefen att göra en översyn och uppdatering av nuvarande 
dokumentation av det sammantagna systematiska säkerhetsarbetet.  

Ja 

 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av revisionsbyrån Pwc och 
innefattar följande delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut. 

Nedan visas resultatet av granskningen.  

Iakttagelser 
 

Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 

Det har i Pwc:s översiktliga granskning av delårsrapporten per augusti år 2021 inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med gällande föreskrifter och god 
redovisningssed. 
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Årsbokslut 

Enligt Pwc:s uppfattning ger styrelsen för folkhögskolornas årsbokslut en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av resultat och finansiella ställning per den 31 
december 2021 enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. 
 

Löpande redovisningsrutiner 

I en särskild granskning10 har Pwc bedömt styrelsens interna kontroll i processer som 
bedöms väsentliga för den finansiella rapporteringen. I tabellen nedan följer de 
granskade processerna och de bedömningar och rekommendationer som lämnas: 
 
Granskad process Bedömning/rekommendationer  

Bokslutsprocessen Som ett led i denna granskning har Regionservice 
överenskomna gränssnittsansvar gentemot övriga 
styrelser/nämnder kartlagts avseende delmoment 
i bokslutsprocessen. Granskningen har också 
omfattat Folkhögskolornas interna rutiner för 
bokslutsarbetet rörande avstämningar, rutiner 
för periodiseringar med mera.  
Vid upprättande av manuella bokningar finns inget 
systemkrav på dualitet eller rutin inom förvaltningen 
att det ska vara två i förening. Vi rekommenderar att 
införa dualitetskontroll vid upprättande av manuella 
bokningar. 

 

Inköpsprocessen Granskning av inköpsprocessen och hänförda 
nyckelkontroller 
I vår granskning har vi inte haft några iakttagelser 
och processen synes fungera tillfredsställande. 

 

Intäktsprocessen Granskning av intäktsprocessen och hänförda 
nyckelkontroller 
I vår granskning har vi inte haft några iakttagelser 
och processen synes fungera tillfredsställande.  

 

Investeringsprocessen Granskning av investeringsprocessen och 
hänförliga nyckelkontroller 
I vår granskning har vi inte haft några iakttagelser 
och processen synes fungera tillfredsställande.  
 

 

Löneprocessen Granskning av löneprocessen och hänförda 
nyckelkontroller 
Väsentliga iakttagelser har inte noterats.  
 

 

Övriga iakttagelser Inga identifierade problem med avseende på det 
kommande årsbokslutet. 

 

 
10 Pwc, Granskning av intern kontroll VGR 2021 
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Bedömning  
Enligt PwC:s uppfattning ger styrelsen för folkhögskolornas delårsbokslut per 
augusti 2021, löpande redovisningsrutiner och årsbokslut en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av resultat och finansiella ställning per den 31 december 
2021 enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. 
 

Rekommendationer 
Revisionsenheten noterar den rekommendation som Pwc lämnar avseende 
bokslutsprocessen men lämnar inga övriga rekommendationer. 

  



16 (18) 

 

 

               2022-03-30                                                

 

Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen för folkhögskolorna följande 
sammanfattande bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen för folkhögskolorna. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog 
med berörda verksamheter. 
 
Utifrån det som har framkommit i årets granskning av styrelsen för folkhögskolorna 
bedömer revisionsenheten att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, att räkenskaperna varit rättvisande 
samt att den interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig.  
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Bilaga 1: Revisionskriterier  
 

- Kommunallagen (2017:725) 

- Förvaltningslagen (2019:900) 

- Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 

- RF:s budget 2021, beslutad av RF 2020-11-30 – 12-01 (Dnr RS 2020-03070) 

- Reglemente, (beslutad av RF 2019-06-10 – 11 (Dnr: RS 2018-03535) 

- Revidering av styrelsens delegeringsordning (Dnr: FHSK 2020-00348) 

- Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 (Dnr: RS 2019-02491) 

- Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12 
(Dnr: RS 2017-04735)  

- Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 (Dnr: RS 
2017- 02773). 

- Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12 (Dnr: 
RS 2019-06176) 

- Regiongemensamma rutin för detaljbudget 2021, beslutad av RS 2020-06-30 
(Dnr: RS 2020-03453) 

- Detaljanvisning årsbokslut 2021 på intranätet 

- Regionens ekonomihandbok på intranätet 

- Policy för säkerhet och beredskap, beslutad av regionfullmäktige 2018-11-27 
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Bilaga 2: Upprättade gransknings-
rapporter 
 
Dnr  Granskningsrapport 

REV 2021–00112 Antal deltagare som fullföljer sina studier 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Dock har noterats att en ny redovisnings-
princip har tillämpats. Vid byte av redovisningsprincip ska den ackumulerade effekten  
redovisas som en korrigeringspost i ingående eget kapital, vilket inte har skett. Det är dock  
en engångseffekt och bedöms inte påverka resultatet eller finansiell ställning i koncernen. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Förutsättningarna för revision av regionens verksamheter år 2021 ser annorlunda ut 
än tidigare år. Pandemin har väsentligt förändrat utgångspunkterna för årets revision. 
Covid-19 har präglat både revisionens och nämnder och styrelsers arbete under året.  
 
Ekonomi 
Förvaltningen visar ett positivt resultat om 307 tusen kronor för år 2021. Revisions-
enheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har uppnåtts i och 
med att resultatet överstiger resultatkravet. Dock så har ny redovisningsprincip 
tillämpats år 2021 och styrelsen har utrangerat och i sin helhet intäktsfört 
ovannämnda bidrag om 2,4 miljoner, som hör till år 2020 och dessförinnan.  

Verksamhet 
Revisionsenheten vidhåller tidigare bedömning att det i årsredovisningen saknas en 
analys av måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål. Vi bedömer att 
styrelsen inte har arbetat med revisionens rekommendation för år 2020 och styrelsen 
rekommenderas fortsatt att:  

• göra en bedömning av måluppfyllelsens för regionfullmäktiges 
mål. 

 
Vidare har vi även uppmärksammat osäkerheterna kring finansieringsplanen för 
växthusprojektet. Revisionsenheten konstaterar att det finns osäkerheter kring 
finansieringsplanen för växthusprojektet. Vår bedömning är att det är angeläget att 
styrelsen fastställer en finansieringsplan för växthusprojektet för att säkerställa en 
fortsatt budget i balans år 2022. Styrelsen rekommenderas att:  

• säkerställa en finansieringsplan för växthusprojektet.  
 

Några förbättringsområden och risker har även lyfts i rapporten avseende 
ärendeberedning och beslutsunderlag och samarbetet med universitetet.  

Vad gäller konsekvenser av Covid-19 är revisionsenhetens bedömning att styrelsen 
har förhållit sig proaktivt vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av  
covid-19-pandemin och att styrelsen i allt väsentligt tagit sitt ansvar.  

Intern styrning och kontroll 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll.  

Räkenskaper 
Enligt PwC:s uppfattning ger styrelsens årsbokslut inte en rättvisande bild av resultat 
och finansiell ställning per den 31 december 2021. Vid byte av redovisningsprincip 
ska den ackumulerade effekten redovisas som en korrigeringspost i ingående eget 
kapital, vilket inte har skett. Det är dock en engångseffekt och bedöms inte påverka 
resultatet eller finansiell ställning i koncernen. 
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Årets granskning 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård ska utforma styrning, uppföljning 
och kontroller utifrån styrelsens ansvar. Styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård 
ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  
 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser  
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 
 
Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 
 
Ansvariga för genomförd granskning är Vilma Lisboa Skarp och Rickard Johansen. 
Därtill har räkenskaperna granskats av revisionsbyrån PwC.  Kvalitetsgranskare för 
rapporten har varit Anna Stenberg som är revisionsdirektör.  
 
Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget och styrelsens reglemente.  
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning.   

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Av delårsrapporten framgår att resultatet per sista augusti var 2,7 miljoner kronor. 
Prognosen för helår var ett nollresultat.  

Årets ekonomiska resultat uppgår till 0,3 miljoner kronor.  

Eget kapital uppgår till 1 miljon kronor.  

Iakttagelser 
Vår granskning har visat att delårsrapporten har visat en positiv avvikelse mot budget 
som till största delen beror på vakanser som ger en positiv avvikelse avseende 
personal. Vidare så finns avvikelse på övriga kostnader vilket beror på att 
konsultkostnader kopplat till växthusprojektet ännu ej fakturerats.   

Granskningen av årsredovisningen har visat att Botaniska trädgården visar en positiv 
avvikelse mot budget vilket beror på obudgeterat uttag av fondmedel samt övriga 
pågående projekt där Botaniskas Vänförening bidragit med medel. PwC skriver i sin 
rapportering att de totala intäkterna (från privata bidragsgivare) har en positiv 
avvikelse mot budget med 2,2 miljoner kronor. Samtliga bidrag som har intäktsförts 
hör till år 2020 och dessförinnan. Det innebär att byte av redovisningsprincip ger en 
positiv engångseffekt resultatmässigt för år 2021. Hanteringen har skett utifrån 
centrala direktiv. Se vidare under avsnitt Räkenskaper.  
 
Brist på entreprenörer inför byggandet av etapp två av växthuset har medfört att det 
utökade driftbidraget från miljönämnden inte kunnat nyttjas av Botaniska under 
2021. Önskemål finns från förvaltningen att kunna nyttja det egna kapitalet under 
2022. Detta för att finansiera de anpassningar och ombyggnationer av växthusen som 
krävs för att kunna evakuera verksamheten inför bygget av etapp 2 i växthuset, som 
inte blev klart under 2021. 
 
I granskningen har vi sett att det i detaljbudgeten för år 2022, som fastställdes av 
styrelsen i oktober år 2021, finns osäkra poster som behöver säkras för att nå en 
budget i balans år 2022. Dessa poster avser ökade kostnader under byggtiden för 
växthusprojektet. Det har konstaterats under oktober månad år 2021 att 
merkostnaderna i form av driftmedel under byggtiden blir betydligt högre än 
beräknat.  
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För att nå en budget i balans år 2022 är en av förutsättningarna att Botaniska 
trädgården får en fortsatt förstärkning från miljönämnden. I budgeten finns sex 
miljoner inlagt efter beslut från miljönämnden vilket är samma nivå som föregående 
år. I skrivandes stund pågår diskussioner om tillskott av ytterligare medel.  

Av våra intervjuer med tjänstpersoner inom förvaltningen har framgått att det i 
dagsläget är svårt att förutspå effekterna på budgeten för år 2022.  

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Dock så har ny 
redovisningsprincip tillämpats år 2021 och styrelsen har utrangerat och i sin helhet 
intäktsfört ovannämnda bidrag om 2,4 miljoner, som hör till år 2020 och 
dessförinnan.  

Rekommendationer  
Ingen rekommendation lämnas.  

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de 
utgår från styrelsens specifika uppdrag och ansvar 

• att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen 
av verksamheten 

• att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov 
agerat på bristande måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse  
Styrelsen har arbetet med fyra av regionfullmäktiges prioriterade mål med 
tillhörande fokusområden under år 2021. Dessa är följande; 

- Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och 
attraktivitet i både stad och land ska öka 

- Deltagandet i kulturlivet ska öka  
- Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska 
- Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och 

kompetensutveckling. 
 

Styrelsen har, utöver regionfullmäktiges prioriterade mål, även bedrivit arbete utifrån 
den regionala utvecklingsstrategin. 
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Fokusområde: 

- Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att 
hela regionen ska utvecklas.  

- Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen 
och bidrar till landsbygdsutveckling. 

- Öka takten i ”Klimat 2030 Västra Götaland ska minska”. 
- Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till 

marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska 
hållas. 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi har gjort under vår grundläggande 
granskning av nämndens målstyrning: 

I årsrapport för Göteborgs Botaniska trädgård år 2020 noterades det att det saknades 
en samlad bedömning av måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål.  

Följande rekommendation lämnades år 2020: 

• göra en bedömning av måluppfyllelsen för 
regionfullmäktiges mål.  

 
I koncernkontorets anvisning för ”Rubrikstruktur och anvisningar delårsrapport 
augusti och årsredovisning 2021 ”framgår att vid bedömning av måluppfyllelse i 
augusti är det en prognos för helår som bedömningen avser. I årsredovisningen är  
det ett resultat för året som avses. I uppföljningen ska en analys göras av 
måluppfyllelsen, såväl positiv som negativ. Om uppföljningen visar avvikelse mot 
mål/fokusområde ska det ingå en redovisning över vilka åtgärder som kommer vidtas 
för ökad måluppfyllelse. 

I granskningen har vi sett att styrelsen har arbetat med fyra av regionfullmäktiges 
prioriterade mål med tillhörande fokusområden.  

Avseende delårsrapporten för år 2021 har vi konstaterat att det för några av målen 
saknas en bedömning av måluppfyllelse i delårsrapport per augusti med en prognos 
för helår för respektive mål, i enlighet med koncernens anvisning.  

Vad gäller årsredovisningen har vi sett att styrelsen haft fortsatt fokus på beskrivning 
av genomförda aktiviteter för respektive fokusområde. Vi konstaterar att ingen 
analys görs av måluppfyllelsen för regionfullmäktiges mål. Revisionsenheten 
vidhåller därför tidigare bedömning från år 2020 att det i årsredovisningen saknas en 
analys av måluppfyllelse, såväl positiv som negativ. Och att om det i uppföljningen 
visar avvikelse mot mål/fokusområde ska det ingå en redovisning över vilka åtgärder 
som kommer att vidtas för ökad måluppfyllelse.   

Bedömning  
Revisionsenheten vidhåller tidigare bedömning att det i årsredovisningen saknas en 
analys av måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål.  
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Rekommendationer 
Vi bedömer att styrelsen inte arbetat med revisionens rekommendation för år 2020 
och styrelsen rekommenderas fortsatt att:  

• göra en bedömning av måluppfyllelsens för 
regionfullmäktiges mål. 

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens verksamhetsstyrning: 

Granskning av ärendeberedning och beslutsunderlag1 

Under år 2021 gjorde revisionsenheten en fördjupad granskning av ärendeberedning 
och beslutsunderlag inom Göteborgs Botaniska trädgård. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om styrelsens ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig i den 
meningen att den ger goda förutsättningar för att fatta väl avvägda och sakligt 
underbyggda beslut. Rapporten i sin helhet finns som en bilaga till 
granskningsredogörelsen.  
 
Nedan presenteras de övergripande slutsatserna av den granskningen. 
 
Beredningsprocessen ger förutsättningar för tillfredsställande beslutsunderlag 
Granskningen visade att förvaltningen använder sig av regionens ärendehandbok och 
att beslutsärenden upprättas i regionens system för diarieföring och ärendeberedning 
i Public 360. 

Vår granskning har även visat att ärendehandboken2 är väl känd av förvaltningschef, 
administrativ koordinator och administrativ chef. 

Revisionsenhetens bedömning är att beredningsprocessen ger förutsättningar för 
tillfredsställande beslutsunderlag. 

Styrelsens beslutsunderlag kan ytterligare förbättras för att öka kvaliteten i 
beslutsunderlagen 
I riktlinje ärendehandbok 3 framgår att innan en nämnd behandlar ett ärende ska 
förvaltningen lämna ett tjänsteutlåtande. Tjänsteutlåtandet är en redovisning och 
bedömning av ärendet baserat på förvaltningens specialistkompetens. Förvaltningen 
ska utreda, samla fakta och skapa sig en bild av ärendets innehåll och omfattning.   
 
 
1 Fördjupad granskning ärendeberedning och beslutsunderlag inom Göteborgs botaniska trädgård,  
dnr REV 2021:00076, 2021-09-29 
2 Riktlinje ärendehandbok Riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen RS 2017-
02773 
3 Riktlinje ärendehandbok Riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen RS 2017-
02773 
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I instruktion för förvaltningschef 4 framgår att förvaltningschefen ska se till att 
ärenden som går upp för beslut till nämnden/styrelsen är tillräckligt beredda korrekta 
och läsvänliga. 

Vidare framgår i riktlinje ärendehandbok5 bland annat att förvaltningen ska bedöma 
ärendets ekonomiska konsekvenser, både på lång och kort sikt och att den som 
skriver ärendet ska planera genomförande och uppföljning, det vill säga bedöma och 
föreslå hur förslagen ska genomföras och vem som är ansvarig för att det sker.  

I våra två beslutsärenden har framkommit följande avvikelser; 

• avsaknad av TU inför beslut för ett beslutsunderlag 
• avsaknad av ekonomiska konsekvenser 
• förslag till hur redovisning av hur uppföljning av beslutsärendet ska 

ske. 
 

Vi har noterat avvikelser som visar att två av styrelsens beslutsunderlag inte fullt ut 
har varit av tillfredsställande kvalitet.  

Revisionsenhetens bedömning är därför att styrelsens beslutsunderlag ytterligare kan 
förbättras för att öka kvaliteten i beslutsunderlagen.  

Som vi har nämnt i rapporten är det relativt få beslutsärenden som styrelsen tar beslut 
om varje år. Revisionsenheten vill dock poängtera vikten av att fortsätta utveckla 
arbetet med styrelsens beslutsunderlag så att de förtroendevalda kan känna sig trygga 
i att beslutsunderlag är sakliga, opartiska och baserade på professionell sakkunskap 
om det aktuella området. Tjänstepersonerna som ansvarar för att ta fram underlag ska 
säkerställa att underlagen har tillräckliga bedömningar för att hjälpa de 
förtroendevalda att ta rätt beslut.  

Styrelsens styrning under Covid-19 
Verksamheten planerade inga fysiska evenemang under år 2021 och växthuset har 
hållits fortsatt stängt vilket medfört att en stor del av Botaniska trädgårdens 
verksamhet har kunnat fortgå som vanligt.  

Botaniska har även fokuserat på olika digitala satsningar och att möjliggöra avstånd 
trots flera stora byggprojekt i parken.  
 
Situationen med pandemin har följts och rapporterats om vid varje styrelsemöte och 
vissa anpassningar har genomförts för att minska risken för smittspridning bland 
personal och besökare. 

 
4 Instruktion för förvaltningschef, GBT 2019-00036 
5 Riktlinje ärendehandbok Riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen RS 2017-
02773 
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Bevakning: Samarbete med universitetet 
Enligt reglemente för Botaniska trädgården ingår i styrelsens uppgifter att samverka 
med Göteborgs Universitet i enlighet med samverkansavtal. Nytt avtal tecknades 
mellan parterna under år 2021 och ersätter tidigare överenskommelse från år 2014. 
Syftet med avtalet är att främja och utveckla forskning och undervisning samt sprida 
information om vetenskap inom i första hand botanikområdet. Avtalet omfattar en 
avsiktsförklaring om samarbetet kring bland annat informationsflöde och 
samnyttjande av resurser likt faciliteter för odling, bibliotek och salar.  

Genom avtalet åtar sig Botaniska trädgården att säkra och finansiera att det inom den 
egna organisationen finns person med kompetens att inneha en adjungerad professur 
om 20 procent i botanik. En person med professorskompetens är nödvändigt för att 
bland annat kunna bedriva egen forskning, erhålla forskningsanslag, leda 
forskningsgrupper, handleda och examinera doktorander samt upprätthålla god 
samverkan med Göteborgs universitet. Därtill bidrar den Botaniska kompetensen till 
de långsiktiga inriktningsmålen som regionfullmäktige beslutat om, särskilt målen 
Göteborgs Botaniska trädgård ska ha en så hög standard på växtsamlingarna och en 
tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning, samt Göteborgs 
Botaniska trädgård ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och 
engagerar.  

I samband med att ny förvaltningschef tillträder den första juni 2022 separeras 
vetenskaplig ledning och förvaltningsledning. Nytt vetenskapligt ledarskap har inte 
rekryterats. Styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård gav i oktober 2021 
förvaltningschefen i uppdrag att göra en konsekvens- och behovsanalys för 
uppfyllandet av Botaniska trädgårdens forskningsuppdrag och avtal med Göteborgs 
universitet vilken har presenterats för styrelsen i december 2021.  

Vi har i årets granskning noterat risker i rekrytering av vetenskaplig ledning dels sett 
till finansiering dels till åtagande i samverkansavtalet med Göteborgs universitet. Vi 
anser att utannonsering av tjänsten med fördel hade kunnat annonserats tidigare. 
Revisionsenheten kommer fortsatt följa frågan under 2022. 

Bevakning: Växthus och besökscenter 
I likhet med föregående år präglas verksamheten i stor omfattning av 
fastighetsfrågor. Ett tillskott av extra medel från Miljönämnden kommer att krävas. 

I minnesanteckningar från presidieöverläggningar mellan miljönämnden, 
fastighetsnämnden och styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård från mitten av 
november år 2021 framgår information om ökade kostnader under byggtiden. 
Förvaltningschefen för Botaniska trädgården informerade där att under hösten 2021 
har nya kalkyler tagits fram i samarbete med växthuskonsulter. Det har konstaterats 
att merkostnaderna i form av driftmedel för Botaniska trädgården under byggtiden 
blir betydligt högre än beräknat.  
 
Detta beror dels på omtaget som gjordes för att få ett bygglov, dels på försenad 
stålleverans etapp ett, vilket innebär försenad plan för flytt av växter och  
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sticklingstagning. Kostnaden påverkas vidare av förändrad etappgräns i den nya 
gestaltningen och det finns också vissa tillkommande poster som saknades i den 
första kalkylen.  
 
Vidare framgår av minnesanteckningarna att tillsammans landade den uppskattade 
merkostnaden vid en första beräkning på 25 miljoner kronor. Ett intensivt arbete har 
härefter pågått tillsammans med Västfastigheter och hyreskostnader har kunnat 
reduceras   till tolv miljoner kronor.  

Inför år 2022 har miljönämnden och Botaniska trädgården diskuterat möjligheten till 
extra medel. Botaniska behöver ett tillskott av tio miljoner kronor för år 2022. Utan 
det finns risk att Botaniska trädgården kommer att landa på ett stort underskott trots 
planerade omprioriteringar. Av minnesanteckningar framgår även att förvaltnings-
chefen för Botaniska trädgården poängterar att om evakueringen inte kan utföras 
kommer hela växthusprojektet att bli försenat vilket innebär en stor oro då nuvarande 
växthus är i ett dåligt skick. En annan mycket allvarlig konsekvens är att det blir en 
avvikelse mot regionens övergripande investeringsplan.  

Av minnesanteckningarna framgår även att ordföranden för miljönämnden bedömer 
att budgeten för år 2022 kan ökas med fyra miljoner kronor och understryker att det 
är viktigt att samtliga parter samverkar för att säkra att de har en tillräcklig kunskap 
inom alla områden för att säkerställa en tydlig finansieringsplan.  

I granskningen har vi uppmärksammat att det i skrivandes stund inte finns några nya 
besked kring finansieringsplanen av växthusprojektet. Förvaltningen och styrelsen 
uppges enligt förvaltningschefen avvakta rapport om bokslut och de kommer även att 
ha ett nytt möte med miljönämnden under mars år 2022. 

Revisionsenheten har konstaterat att styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård samt 
miljönämnden har informerats om växthusprojektets merkostnader. 
Revisionsenheten kommer att fortsätta att följa ärendet under året.  

Bedömning 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen i huvudsak har arbetat med frågorna på 
ett ändamålsenligt sätt. Några förbättringsområden och risker har lyfts exempelvis 
inom granskningen av ärendeberedning och beslutsunderlag samt bevaknings-
området som utfördes av styrelsens samarbete med universitetet.  

Revisionsenheten konstaterar att det finns osäkerheter kring finansieringsplanen för 
växthusprojektet. Vår bedömning är att det är angeläget att styrelsen fastställer en 
finansieringsplan för växthusprojektet för att säkerställa en fortsatt budget i balans 
2022.  

Vad gäller konsekvenser av Covid-19 är revisionsenhetens bedömning är att 
styrelsen har förhållit sig proaktivt vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning 
av covid-19-pandemin och att styrelsen i allt väsentligt tagit sitt ansvar.  
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Rekommendationer 
Det är angeläget att styrelsen fastställer en finansieringsplan för växthusprojektet för 
att säkerställa en budget i balans år 2022. Styrelsen rekommenderas att:  

- säkerställa en finansieringsplan för växthusprojektet  

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Iakttagelser 
Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Styrelsearbetet har under året starkt 
präglats av pandemin samt även det nya växthuset med besökcentrum.  

Styrelsen har gjort en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan för 2021.  
Granskningen har visat att arbetet har skett under ledning av ansvariga 
tjänstepersoner.  

Riskanalysen upptar sju risker där samtliga lyfts in i internkontrollplanen. Det finns 
utsedda ansvariga för uppföljning och rapportering inom förvaltningen.  

Arbetet med den interna kontrollen har återredovisats för styrelsen efter avslutat 
kalenderår.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens arbete med intern kontroll har varit 
tillräckligt och bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har fastställt en 
riskanalys som berör en stor del av styrelsens ansvarsområde.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 
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Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 

Fördjupad granskning kring det förebyggande arbetet kring oegentligheter 
I årsrapporten för år 2020 lämnades två rekommendationer inom granskningen för 
det förebyggande arbetet kring oegentligheter 6. Styrelsen rekommenderades att: 

• säkerställa systematiserade kontroller av bisysslor 
• säkerställa att förvaltningschefen tar fram en samlad förteckning 

över delegeringsärenden mellan förvaltningschef och enhetschefer. 
 
Av våra intervjuer har framgått att bisysslor anmäls i verksamhetssystemet Barium 
och där hanteras även automatiska påminnelsen av bisysslor. På så sätt sker en 
automatisk uppföljning av bisysslor. Vidare uppger förvaltningschefen att hen har 
informerat medarbetarna om att registrera bisysslor vid ett personalmöte. Vidare  
görs en sammanställning av bisysslor en gång om året. 

Vad gäller rekommendationen om en samlad förteckning över delegeringsärenden 
mellan förvaltningschef och enhetschefer så har man enligt uppgift från förvaltnings-
chefen uppdaterat delegationsordningen och arbetsordningen i enlighet med 
rekommendationen.  

Bedömning av måluppfyllelse 
I årsrapport för Göteborgs Botaniska trädgård år 2020 noterades det även att det 
saknades en samlad bedömning av måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade 
mål. 

Följande rekommendation lämnades år 2020: 

• göra en bedömning av måluppfyllelsen för 
regionfullmäktiges mål. 
 

Uppföljning av rekommendationen återfinns under avsnitt Verksamhet - 
måluppfyllelse. 

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att rekommendationerna avseende det förebyggande 
arbetet mot oegentligheter är omhändertagna. 
 
Vad gäller Revisionsenhetens bedömning avseende måluppfyllelse vidhåller vi 
tidigare bedömning att det i årsredovisningen saknas en analys av måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges prioriterade mål.  

 
6 Fördjupad granskning- förebyggande arbetet mot oegentligheter/otillåtna bisysslor inom Göteborgs 
botaniska trädgård, dnr: 2020-00117 
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Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av PwC och innefattar följande 
delar; 

• översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
• löpande redovisningsrutiner 
• årsbokslut. 

Nedan visas resultatet av granskningen.  

Iakttagelser 
Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
Botaniska trädgårdens ackumulerade resultat för augusti månad var 0,9 miljoner 
kronor. Prognosen för helår var ett nollresultat.  

Löpande redovisningsrutiner 
Resultatet av granskningen redovisas i den lägesrapport som skickades till 
förvaltningen i slutet av år 2021. Sammanställningen innehåller revisorernas 
iakttagelser tillsammans med förvaltningens kommentarer.  

Årsbokslut 
Förgående år bedömde PwC en avvikande hantering från RKR rekommendation 2 
vad gäller bidrag från privata bidragsgivare. Det med anledning av att bidragen 
periodiseras under nyttjandeperioden för de investeringar som bidragen helt eller 
delvis finansierat.  

Av årets PwCs rapportering avseende resultaträkningen framgår att totala intäkter har 
en positiv avvikelse mot budget med 2,2 miljoner kronor. Ny redovisningsprincip 
tillämpas 2021 och styrelsen har utrangerat och i sin helhet intäktsfört nämnda 
bidrag. Samtliga bidrag som har intäktsförts, 2,4 miljoner, hör till år 2020 egentligen 
och dessförinnan. Hanteringen har skett utifrån centrala direktiv.  

Vidare skriver PwC att bland redovisade långfristiga skulder har privata bidrag 
utrangerats och intäktsförts. PwC har även noterat i årsrapporten att årets 
utrangeringar från resultaträkningen inte tas med i not fyra avskrivningar och 
nedskrivningar utan läggs som övrig kostnad i not 2. Detta har ingen resultat-
påverkan utan enbart utifrån rapportläsarens perspektiv på klassificering i 
resultaträkningen och tillhörande noter.  

PwCs rapportering var den samma förra året och felet är i år av samma omfattning, 
beloppsmässigt. I år har man rättat tidigare fel men förvaltningen har rättat på fel sätt 
vilket medfört att resultatet för året blir fel men att det är ett följdfel från förra året. 
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Bedömning  
Enligt PwC:s uppfattning ger styrelsens inte en rättvisande bild av resultat och 
finansiell ställning per den 31 december 2021. Vid byte av redovisningsprincip ska 
den ackumulerade effekten redovisas som en korrigeringspost i ingående eget 
kapital, vilket inte har skett.  

Det är dock en engångseffekt och bedöms inte påverka resultatet eller finansiell 
ställning i koncernen. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas.  
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Sammanfattande bedömning  
 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende Botaniska Trädgården. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i 
dialog med berörda verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av Botaniska Trädgården, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning och med en tillräcklig intern 
kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-pandemin motiverat. 

Enligt PwC:s uppfattning ger styrelsens årsbokslut inte en rättvisande bild av resultat 
och finansiell ställning per den 31 december 2021. Vid byte av redovisningsprincip 
ska den ackumulerade effekten redovisas som en korrigeringspost i ingående eget 
kapital, vilket inte har skett. Det är dock en engångseffekt och bedöms inte påverka 
resultatet eller finansiell ställning i koncernen. 

 
Revisionsenheten vidhåller tidigare bedömning att det i årsredovisningen saknas en 
analys av måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål. Vi bedömer att 
styrelsen inte har arbetat med revisionens rekommendation för år 2020 och styrelsen 
rekommenderas fortsatt att:  

• göra en bedömning av måluppfyllelsens för regionfullmäktiges 
mål. 

 
Revisionsenheten konstaterar även att det finns osäkerheter kring finansieringsplanen 
för växthusprojektet. Vår bedömning är att det är angeläget att styrelsen fastställer en 
finansieringsplan för växthusprojektet för att säkerställa en fortsatt budget i balans år 
2022. Styrelsen rekommenderas att:  

• säkerställa en finansieringsplan för växthusprojektet.  
 

Några förbättringsområden och risker har även lyfts i rapporten avseende 
ärendeberedning och beslutsunderlag och samarbetet med universitetet.  
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Bilaga 1: Revisionskriterier  
 

• Kommunallagen (2017:725) 
• Förvaltningslagen (2019:900) 
• Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
• RF:s budget 2021, beslutad av RF 2020-06-09  

Dnr: RS 2020-03070 
• Reglemente, beslutad av RF 2019-06-10 – 11  

Dnr: RS 2018-03535 
• Delegeringsordning, beslutad av nämnd/styrelse 2021-01-08 
• Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28  

Dnr: RS 2019-02491 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12  

Dnr: RS 2017-04735  
• Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26  

Dnr: RS 2017- 02773 
• Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12  

Dnr: RS 2019-06176 
• Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS 2020-

06-26, Dnr: RS 2020-02906 
• Rutin rapportering 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-15 

Dnr: 2021-00255 
• Detaljanvisning årsbokslut 2021  
• Regionens ekonomihandbok på intranätet. 
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Bilaga 2: Upprättade gransknings-
rapporter 
 
Dnr  Granskningsrapport 

REV 2021:00076 Fördjupad granskning ärendeberedning och 
beslutsunderlag inom Göteborgs Botaniska trädgård 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för Habilitering & Hälsa 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser  
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till  
vad konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av  
nämnders och styrelsers hantering av pandemin. 

Ekonomi 
Resultatet för år 2021 är ett överskott på 18,7 mnkr gentemot budget. 

Revisionsenhetens bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Styrelsens ekonomiska 
resultat bedöms vara tillfredsställande.  

Verksamhet 
Styrelsen uppfyller målnivåerna för två av fyra av regionfullmäktiges mål. Två mål 
har delvis uppnåtts. Revisionsenheten gör bedömningen att styrelsen behöver 
ytterligare arbeta för att uppnå uppsatta mål för övriga av regionfullmäktiges mål.  

Det finns ett uppdämt vårdbehov relaterat till pandemin vilket redovisas i bilaga till 
styrelsens årsredovisning. Styrelsen har planerat för åtgärder. 

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens för Habilitering & Hälsa 
verksamhetsstyrning i allt väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.  

Intern styrning och kontroll 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Habilitering & Hälsa i allt väsentligt har 
en tillräcklig intern kontroll. Riskanalysen är omfattande och berör en stor del av 
styrelsens ansvarsområde.  

Räkenskaper 
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för styrelsen för 
Habilitering & Hälsa inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med rådet för 
kommunal redovisning och lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Habilitering & Hälsa, att verksamheten i allt väsentligt 
har bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande 
räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av 
covid-19-pandemin motiverat.  

Rekommendationer  
Styrelsen rekommenderas säkerställa att delegationsordning följs. 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen för Habilitering & Hälsa ska utforma styrning, uppföljning och 
kontroller utifrån styrelsens ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, 
uppföljning och kontroller genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär. 

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Marianne Förars Gustafsson. Därtill har 
räkenskaperna granskats av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten 
har varit Anna Stenberg som är revisionsdirektör. 

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget och styrelsens reglemente.  
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som styrelsen bör vidta.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse 
Resultatet för år 2021 är ett överskott på 18,7 mnkr gentemot budget. 

Styrelsen har uppfyllt målet om en ekonomi i balans. 

Iakttagelser 

Vi har noterat att styrelsen liksom året innan gör ett överskott gentemot budget. Det 
är till största delen pandemirelaterat. Kostnaderna har varit mindre än budgeterat för 
personal, köpt vård, läkemedel samt för resor.  

Styrelsen har fått kompensation för covidkostnader. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 2,5 procent jämfört med 2020. Jämförelsen 
påverkas av svårbedömbara poster relaterade till pandemin. 
Styrelsen har tecknat fem vårdöverenskommelser och fem tilläggsöverens-
kommelser. Vårdöverenskommelsen är tvåårig men styrelsens budget är ettårig. 
Förvaltningen påtalar att det är en inbyggd osäkerhet för år två, att teckna ett tvåårigt 
avtal utan fastställd budget för år två.  
Styrelsen har haft extra möte med hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg för att 
diskutera ökat antal remisser. Det kommer hanteras i tilläggsöverenskommelse. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Styrelsens ekonomiska 
resultat bedöms vara tillfredsställande.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas.  
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Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från styrelsens specifika uppdrag och ansvar 

• att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat 
på bristande måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse  
Styrelsen har arbetat med fyra av regionfullmäktiges prioriterade mål med 
tillhörande fokusområden under år 2021  
 

- klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska 
- skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och 

kompetensutveckling 
- den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 

förbättras 
- invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka. 

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att styrelsen i sin detaljbudget och verksamhetsplan har 
följt anvisning och arbetat in regionfullmäktiges prioriterade mål. 

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska  

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och 
kompetensutveckling  

 Målet är uppnått    Målet är delvis uppnått     Målet är ej uppnått 
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Måluppfyllelsen har i huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfreds-
ställande sätt i verksamhetsberättelsen. Styrelsen uppfyller målnivåerna för två  
av fyra av regionfullmäktiges mål. Två mål har delvis uppnåtts.  

Revisionsenheten gör bedömningen att styrelsen behöver ytterligare arbeta för  
att uppnå uppsatta mål för övriga av regionfullmäktiges mål.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas.  

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grund-
läggande granskning av styrelsens verksamhetsstyrning: 

Habilitering och Hälsa har under året påverkats av coronapandemin. Styrelsen 
redovisar uppdämt vårdbehov i bilaga till årsredovisning 2021. Styrelsen har planerat 
för åtgärder. 

Uppföljning av fördjupad granskning av offentlighet och sekretess 1  
Revisionsenheten granskade under revisionsåret 2020 offentlighet och sekretess. 
Stickprov visade att följsamheten till rutiner för utlämnande av allmän handling var 
god men det fanns också förfrågan som inte besvarades alls. Avsaknaden av svar på 
angivna förfrågningar bryter mot lag och regionens egna styrdokument. 

Styrelsen för Habilitering & Hälsa ger vid möte 17 mars 2021 förvaltningschefen i 
uppdrag att säkerställa att alla förfrågningar om allmänna handlingar besvaras.2 
Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att säkerställa följsamhet till rutiner.  

Bedömning  
Vår bedömning är att styrelsen har ändamålsenliga rutiner för utlämnande av allmän 
handling. Vi bedömer också att styrelsen beslutat om åtgärder för att säkerställa att 
alla förfrågningar om allmänna handlingar besvaras. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Jämlik vård 
Fem beställarnämnder försvårar uppdraget avseende jämlik vård3. Skrivelse har 
skickats till ägare för att påtala problematiken. Upptäckt av barn med neuro-
psykiatriska diagnoser, tidig upptäckt, skiljer sig mellan olika beställarnämnders 

 
1 Granskningsrapport Fördjupad granskning av offentlighet och sekretess, diarienummer  
REV 2020- 00178.  
2 § 18 styrelsens protokoll Diarienummer H&H 2021-00152 
3 Information vid revisorskollegiets möte med styrelsen för habilitering och hälsa 2022-09-09. 
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områden och bedöms av förvaltningen bero på finansiering och samverkan mellan 
BUP och BVC.  

Det finns ett uppdämt vårdbehov relaterat till pandemin vilket redovisas i bilaga till 
styrelsens årsredovisning. 

Bedömning 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens för Habilitering & Hälsa 
verksamhetsstyrning i allt väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas.  

Fördjupad granskning psykisk ohälsa  
Revisionen har granskat om hälso- och sjukvårdsstyrelser och nämnder arbetar 
ändamålsenligt mot regionfullmäktiges mål om minskad psykisk ohälsa med fokus 
på målgruppen barn och unga.4 Granskningen omfattar inte styrelsen för Habilitering 
& Hälsa mer berör styrelsens verksamhetsområde. 

Granskningen visar att ett arbete pågår med omställning till regional samordning och 
förstärkta insatser i primärvård men det brister i tillgänglighet för barn och unga med 
psykisk ohälsa. I uppföljning av internkontrollplaner redovisas inga åtgärder under 
året för jämlik vård eller för förbättrad tillgänglighet för målgruppen barn och unga 
med psykisk ohälsa för någon av de granskade nämnderna eller styrelserna. 
 
För 2021 har granskade nämnder och styrelser inte uppfyllt tillgänglighetsmål  
för barn och unga med psykisk ohälsa. Revisionsenhetens bedömning är att 
verksamheterna inte når varken lagstadgade tillgänglighetskrav eller region-
fullmäktiges beslutade mål. Vidtagna åtgärder har hittills inte gett önskad effekt i 
förbättrad tillgänglighet generellt. Revisionsenhetens bedömning är att stärkta 
åtgärder i samverkan krävs för förbättrad tillgänglighet. Behovet är större än 
beställning och förväntas öka som följd av pandemin. Ställt till RF:S mål i budget 
och hälso- och sjukvårdslagens krav om vård på lika villkor är inte vidtagna åtgärder 
tillräckliga. Det saknas initiativ och beslut i styrelserna om ytterligare förbättrings-
åtgärder för barn och unga med psykisk ohälsa under 2021. Revisionsenhetens 
bedömning är att styrelserna mer aktivt skulle vidtagit åtgärder för att prioritera 
patientgruppen. Revisionsenhetens bedömning är också att verksamheterna uppfyller 
krav på samverkan ställt till reglemente och Krav och kvalitetsbok. Personal-
försörjning och svårigheter att rekrytera specialiserad personal är ett stort hinder. 
Problemet är såväl regionalt som nationellt. Problemet är större i regionens 
ytterområden och digitala arbetssätt ses som en dellösning. Revisionsenhetens 
bedömning är att verksamheterna signalerat vilka svårigheterna är samt vidtagit de 
åtgärder som åligger dem ställt till reglementet. Dock bör problematiken tydligare 
kommuniceras inom organisationen. 
 

 
4 Fördjupad granskning psykisk ohälsa diarienummer REV 2021–00094 
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Rekommendation till granskade hälso- och sjukvårdsnämnder är att utveckla 
beställning ställt till regionfullmäktiges tillgänglighetsmål. Granskade styrelser 
rekommenderas att i samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av vård och 
behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen. 
 
Rekommendationerna riktar sig inte till styrelsen för Habilitering & Hälsa men vi 
uppmanar styrelsen att notera de i granskningen gjorda iakttagelserna och 
bedömningarna.  
 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Iakttagelser 
Årets granskning har visat att styrelsen har en uttalad och dokumenterad strategi för 
hur styrelsen ska styra och leda inom sitt verksamhetsområde. Styrmiljön är 
beskriven inom ramen för styrelsens internkontrollarbete.  

För år 2021 har styrelsen upprättat en verksamhetsplan och detaljbudget. 
Granskningen visar att styrelsen har en fastställd rutin för uppföljning och 
återrapportering av verksamhetens resultat. I delårsrapport och årsredovisning sker 
en uppföljning av verksamheten och där görs också analyser som beskriver orsaker 
till avvikelser.  

Styrelsen har gjort en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan för år 2021. 
Riskanalysen upptar tolv olika risker där samtliga lyfts in i internkontrollplanen. 
Arbetet med den interna kontrollen återredovisades för styrelsen efter avslutat 
kalenderår.  

Styrelsen för Habilitering & Hälsa delegerar i juni till ordförande att godkänna och 
underteckna serviceöverenskommelsen med Regionservice avseende 2022 när denna 
är klar. Under septembermötet återkallas delegationen och styrelsen tar beslut om 
godkännande av överenskommelsen.5 Noteras att styrelsen inte sammanträder mellan 
10 juni och 30 september. Kontakterna mellan förvaltningsledning och presidium är 
frekventa och hela styrelsen sammankallas vid behov. På junimötet togs tillika  
beslut om att delegera till ordförande att underteckna fastighetsöverenskommelse  
och digitaliseringsöverenskommelse. Beskedet från koncernkontoret om att 
digitaliseringsöverenskommelsen skulle skrivas under av styrelsen ändrades  
senare. Det räckte med överenskommelse mellan ansvariga tjänstepersoner. 
Digitaliseringsöverenskommelsen är nu signerad av förvaltningschef. Vi kan inte  
se att delegeringen för undertecknande av fastighetsöverenskommelse återkallats  

 
5 KL 6:6 §39 En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Inskrivet i 
styrelsens delegeringsordning Dnr H&H 2020- 00747 
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och beslutats av styrelsen. Vi kan heller inte se att delegeringen till ordförande för 
tecknande av fastighetsöverenskommelse förtecknats i anmälningsärenden i 
protokoll för nästkommande möte. 
Styrelsen har inte överlåtit beslutanderätten i ärenden som enligt kommunallagen inte 
får delegeras.6  

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Habilitering & Hälsa i allt väsentligt har 
en tillräcklig intern kontroll.7 Riskanalysen är omfattande och berör en stor del av 
styrelsens ansvarsområde. Vår bedömning är att arbetet följer regionens riktlinjer för 
internkontroll.8  
 
Revisionsenheten bedömer också att styrelsen inte i ett ärende hanterat delegering till 
ordförande rätt ställt till kommunallagen då ärendet inte anmälts på nästkommande 
möte.  

Rekommendationer 
Styrelsen rekommenderas säkerställa att delegeringsordning följs. 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

 Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar följande 
delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut. 

Nedan visas resultatet av granskningen.  

Iakttagelser 

Löpande granskning och granskning av delårsrapport 
Vi har genomfört löpande granskning av nämndens interna processer. Resultatet från 
vår granskning har avlämnats i särskilt rekommendationsbrev.  

Granskning av delårsrapport  
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständlig-
heter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för nämnden inte, i allt 

 
6 Kommunallagen 38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
7 KL 6 §6  
8 Regionens policy för styrning och riktlinjer för intern kontroll  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34214?a=false&guest=true
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väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och lagen om kommunal bokföring  
och redovisning.  

Bedömning  
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet för styrelsen för 
Habilitering & Hälsa inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas.  
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen. Granskningen har 
genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog med berörda 
verksamheter. 

För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen följande sammanfattande bedömning: 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Habilitering & Hälsa, att verksamheten i allt väsentligt 
har bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande 
räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av 
covid-19-pandemin motiverat.  

Rekommendationer 
För verksamhetsåret 2021 ger vi styrelsen följande rekommendation: 

- Styrelsen rekommenderas säkerställa att delegeringsordning följs. 
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Bilaga 1. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den 
norm eller referens som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterier kan 
vara lagar, förordningar och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges beslut, 
mål och direktiv samt policyer och riktlinjer med mera. 

Årets granskning av styrelsen för Habilitering & Hälsa utgår från följande 
revisionskriterier: 

 
- Kommunallagen (2017:725) 
- Förvaltningslagen (2019:900) 
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
- Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679) 
- RF:s budget 2021, beslutad av RF 2020-06-09 (Dnr: RS 2020-03070) 
- Reglemente, beslutad av RF 2019-06-10 – 11 (Dnr: RS 2018-03535) 
- Delegeringsordning, beslutad av styrelsen 2021-02-04 (Dnr: H&H 2020-

00747) 
- Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 (Dnr: RS 2019-02491) 
- Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12 

(Dnr: RS 2017-04735)  
- Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 (Dnr: RS 

2017- 02773). 
- Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12 (Dnr: 

RS 2019-06176) 
- Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS 

2020-06-23, diarienummer RS-2020-02906 
- Rutin uppföljning 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-16 2021–

00255 
- Detaljanvisning årsbokslut 2021 på intranätet 
- Regionens ekonomihandbok på intranätet 
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Bilaga 2. Upprättade gransknings-
rapporter och granskningsunderlag 
  

Diarienummer Granskningsrapport 

REV 2021 – 00094  Fördjupad granskning – psykisk ohälsa 

REV 2021 – 00068  Mötesanteckning dialogmöte 

REV 2022 – 00029  Granskningsrapport räkenskaper Deloitte 

2021  Styrelsens protokoll §1-§69, handlingar och beslut 

2021  Mötesanteckningar, protokoll och beslut i 
förvaltningsledning 

2021  Uttag cognos 2022-02-04 

2021  Dokument i diarium – alla, inklusive 
dokument/handlingar från myndigheter avseende 
styrelsen för Habilitering & Hälsa 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för kulturutveckling 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen för kultur-
utveckling. Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens gransknings-
program och i dialog med berörd verksamhet. Förutsättningarna för revision av 
regionens verksamheter år 2021 har liksom under 2020 påverkats av covid-19-
pandemin. Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder  
och styrelser har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god 
ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll 
ställt till vad konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning  
av nämnders och styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för kulturutveckling under 2021 haft 
en ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning med hänsyn taget till den 
extraordinära situation som verksamheten befunnit sig i med anledning av pandemin. 
Vi bedömer att styrelsen i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att lindra 
effekterna av pandemin. 
 
Revisionsenhetens bedömning är vidare att styrelsen för kulturutveckling under  
2021 haft en ändamålsenlig planering av arbetet med regionfullmäktiges mål.  
Vår bedömning är att redovisningen av mål i styrelsens årsredovisning utgår från 
styrelsens specifika uppdrag och ansvar. Målen har brutits ned och konkretiserats  
i aktiviteter. Styrelsen har på ett förtjänstfullt sätt i delårsrapporten och i års-
redovisningen redovisat arbetet som sker kopplat till såväl regionfullmäktiges  
mål som till kulturstrategin.  
 
Vår bedömning är att uppdraget enligt reglementet är omhändertaget i styrdokument 
och i uppdrag till den egna förvaltningen. Detaljbudgeten och årsredovisningen 
bedöms vara upprättade i enlighet med regionens riktlinjer.  Revisionsenhetens 
bedömning är att styrelsens arbete med internkontroll under 2021 i allt väsentligt 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Uppföljningen och rapporteringen till styrelsen 
är relativt fyllig och lyfter väsentliga problem och brister. Rapporteringen i 
delårsrapporter och i årsredovisning bedöms vara tillfredsställande. 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för kulturutveckling, att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper 
och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av covid-19-
pandemin motiverat. 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen för kulturutveckling ska utforma styrning, uppföljning och 
kontroller utifrån styrelsens ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, 
uppföljning och kontroller genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Kari Aartojärvi. Därtill har räkenskaperna 
granskats av revisionsbyrån PwC. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna 
Stenberg som är revisionsdirektör.  

Ansvariga tjänstepersoner på förvaltningen för kulturutveckling har getts möjlighet 
att faktagranska rapportens innehåll. 
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  

Styrelsen för kulturutvecklings resultat för verksamhetsåret 2021 är -1,9 mnkr (+-0 
mnkr 2020). Regionfullmäktige har beviljat styrelsen att använda 3,0 mnkr av det 
egna kapitalet (RS 2020-05683). Sammantaget redovisar därmed styrelsen ett resultat 
som uppfyller fullmäktiges mål om en ekonomi i balans.  

 Resultaträkning 2021  
Årsvärden   

Resultaträkning (mnkr)  Utfall 2021  Budget 2021  Utfall 2020  
Avvikelse 
budget/utfall  

Förändring 
utfall/utfall  
%  

            
Verksamheten intäkter          233,6         231,3         224,7           2,3  4,0 

            
Personalkostnader       -139,8       -146,0       -134,1           6,2  4,3 
Övriga kostnader        - 95,7       -  85,3       -  90,6        -10,4 5,6  
Verksamhetens kostnader        -235,4       -231,2       -224,8        - 4,2 4,7  

            
  Regionbidrag             0,0             0,0            0,0           0,0 0 
  Finansiella poster        -   0,1         -  0,1            0,1           0,0 0 

Resultat         -   1,9           0,0           0,0         -1,9   

Iakttagelser 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grund-
läggande granskning av styrelsens ekonomistyrning.  

Verksamheten har under året påverkats av restriktionerna kring pandemin vilket 
påverkat ekonomin. Inställda kulturevenemang och verksamheter som varit stängda i 
perioder har haft viss effekt på ekonomin genom lägre verksamhetskostnader, 
personalkostnader samt minskade intäkter för besöksmålen jämfört med budget. 
Samtidigt som de planerade publika evenemangen minskade har antalet digitala 
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aktiviteter ökat. Det har medfört ökade kostnader för inköp av digitala tjänster och 
utrustning. 

Arrangörsstödet för barn och unga har inte utnyttjats av kommunerna enligt plan. 
Styrelsen har under året beslutat, enligt ordinarie riktlinje, om att förlänga 
utbetalning av regionalt arrangörsstöd till kommuner som ställer in kultur-
arrangemang för barn och unga på grund av covid-19. Syftet med beslutet är att 
stödja kulturutövare och skapa förutsättningar för ett fortsatt levande kulturliv i 
Västra Götaland. Kulturnämnden har också efter dialog med styrelsen för 
kulturutveckling återtagit delar av arrangörsstödet då kommunerna, på grund av 
pandemin, inte använt stödet som planerat. 

Regionfullmäktige beviljade styrelsen för kulturutveckling att utnyttja 3,0 mnkr av 
eget kapital till arbetet med den så kallade ”utvecklingsresan”. Det handlar om 
arbetet med att skapa en samordnad och effektiv regional förvaltning. Delar av dessa 
medel har använts under året. Årets utgående eget kapital är 2,6 mnkr.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för kulturutveckling under 2021 haft 
en ändamålsenlig ekonomistyrning med hänsyn taget till den extraordinära situation 
som verksamheten befunnit sig i med anledning av covid-19-pandemin. Vi bedömer 
att styrelsen i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att lindra effekterna av 
pandemin. 

Rekommendationer  
Ingen rekommendation ges. 

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsen för kulturutvecklings 
verksamhetsmässiga resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de 
iakttagelser och bedömningar som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från styrelsens specifika uppdrag och ansvar 

• att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat 
på bristande måluppfyllelse. 
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Styrelsen anger i sin årsredovisning följande kring måluppfyllelse: 

Fler i arbete genom bättre matchning 

Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet 
i både stad och land ska öka 

Deltagandet i kulturlivet ska öka 

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär och 
kompetensutveckling 

 

 Målet är uppnått           Målet är delvis uppnått            Målet är ej uppnått 
 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av styrelsens målstyrning. 

Styrelsen angav i sin detaljbudget för 2021 ovannämnda mål som man under 2021 
avsåg att arbeta med. I regionens kulturstrategi anges därutöver strategiska områden 
som är särskilt viktiga att arbeta med. Styrelsen anger i sin detaljbudget för 2021 
vilka aktiviteter man ämnar bedriva kopplat till dessa strategier och vad man har 
särskilt fokus på. Styrelsen för kulturutveckling har gjort en rapportering av mål i 
delårsrapporten per augusti 2021. Rapporteringen kan sammanfattas enligt följande. 

• De fem regionfullmäktigemål som beskrivits i detaljbudgeten 
redovisas. 

• Redovisningen är uppbyggd på en beskrivning av vad som enligt 
planeringen skulle göras och de konkreta aktiviteter som har 
bedrivits i verksamheten till och med augusti månad. 

• Flertalet aktiviteter som planerats har också påbörjats och pågår. I 
några fall anges att aktiviteter inte bedrivits bland annat med 
anledning av covid-19-pandemin. 

• En rad aktiviteter som avser process- och metodutveckling, 
processtöd och samverkan har påbörjats och pågår. 

• Aktiviteter för att öka tillgängligheten pågår. 
• En omfattande utveckling av digitala arrangemang har skett. 

 



8 (15) 

 

 

               2022-03-30                                                 

 

Revisionsenheten gjorde under hösten 2021 en särskild granskning av styrelsens 
arbete med målstyrning1. I granskningen konstaterades att styrelsen i sin detaljbudget 
tydligt angett vilka regionfullmäktigemål man avser att arbeta med. Aktiviteter för att 
uppnå dessa mål och de mål som anges i regionens kulturstrategi beskrevs detaljerat i 
budgeten. En avrapportering gjordes i delårsrapporten per augusti 2021. I revisions-
enhetens granskning konstaterades att fokus i redovisningen låg på beskrivning av 
aktiviteter men att graden av måluppfyllelse inte redovisades för mer än ett av 
fullmäktiges mål. En rekommendation lämnades till styrelsen att i årsredovisningen 
för 2021 redovisa bedömning av måluppfyllelse. Vi kan konstatera att styrelsen 
beaktat denna rekommendation och i årsredovisningen redovisar sin bedömning av 
måluppfyllelse för samtliga mål. 

I årsredovisningen anges att covid-19-pandemin påverkat möjligheterna att arbeta 
med flera av målen. Vissa aktiviteter har inte kunnat genomföras fullt ut. En rad 
digitala aktiviteter har dock genomförts. Målet ”Deltagandet i kulturlivet ska öka” 
utgör en omfattande del av verksamhetens grunduppdrag och löpande aktiviteter. 
Bedömningen att målet endast delvis har nåtts är en effekt av restriktionerna kring 
pandemin.  

I såväl delårsrapport som årsredovisning anges också vilka aktiviteter som bedrivits 
kopplat till de fem strategiska områdena i kulturstrategin. Den redovisning som ges 
är relativt omfattande med fokus på de viktigaste aktiviteterna.  

Bedömning 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för kulturutveckling haft en ändamåls-
enlig planering av arbetet med mål. Beskrivningen av mål, fokusområden och 
aktiviteter är fyllig i detaljbudgeten för 2021. Styrelsen har också utvecklat sin 
rapportering av mål och aktiviteter kopplat till mål. Vår bedömning är att 
redovisningen av mål i styrelsens årsredovisning utgår från styrelsens specifika 
uppdrag och ansvar. Målen har brutits ned och konkretiserats i aktiviteter. Vår 
bedömning är att styrelsen på ett förtjänstfullt sätt i såväl delårsrapporten som i 
årsredovisningen redovisat arbetet som sker kopplat till såväl regionfullmäktiges  
mål som till kulturstrategin.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 

 

 
1 Fördjupad granskning – styrelsen för kulturutvecklings målstyrning (Dnr REV 2021-00075), 
beslutad av revisorskollegiet 2021-10-20. 
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Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsen för kulturutvecklings verksamhetsstyrning. 

Covid-19-pandemin har haft en betydande inverkan på styrelsens verksamhet även 
under 2021. Pandemin har inverkat hämmande på styrelsens kärnuppdrag med 
verksamhet riktad till kultursektorn och länets kulturkonsumenter i form av en bred 
allmänhet och särskilda målgrupper. Styrelsen redovisar för 2021 att inte alla 
planerade aktiviteter i detaljbudget och beställaruppdrag från kulturnämnden har 
kunnat genomföras enligt plan. Möjligheten att genomföra fysiska aktiviteter har 
varit begränsad och det har varit omfattande inskränkningar i till exempel museernas 
öppethållande. Styrelsen anger i sin årsredovisning att årets besöksantal är ungefär 
60% av besökstalen ett normalt år innan pandemin.  

Aktiviteter med externa parter har i stor utsträckning genomförts på digitala 
plattformar. En positiv följd av detta är att den digitala kompetensen ökat väsentligt, 
samtidigt som det ställer ökade krav på såväl tekniska lösningar som 
specialkompetens. 

Arbetet med samordning och konsolidering av de tidigare verksamheterna Västarvet 
och Kultur i Väst till en gemensam verksamhet har fortsatt under året. En 
överenskommelse har tecknats med kulturnämnden om ett treårigt uppdrag för åren 
2022-2024.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för kulturutveckling under 2021 i allt 
väsentligt haft en ändamålsenlig verksamhetsstyrning med hänsyn taget till den 
extraordinära situation som verksamheten befunnit sig i med anledning av  
covid-19-pandemin. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsen för kulturutvecklings 
interna styrning och kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, 
styrdokument och formalia. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Iakttagelser. 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens interna styrning och kontroll. 
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Styrelsen för kulturutveckling har beskrivit sin kontrollmiljö i samband med arbetet 
med internkontrollplanen för 2021. En översiktlig beskrivning ges av de lagar, 
författningar och regionövergripande styrdokument som styr verksamheten. 
Verksamheten styrs också av budget och den överenskommelse som tecknas med 
kulturnämnden kring bland annat genomförandet av den regionala kulturstrategin. 
Kulturstrategin anger de värderingar som är styrande för kulturpolitiken. Styrelsens 
detaljbudget anger hur arbetet ska bedrivas. 

Styrelsen har under året haft 6 sammanträden. Styrelsearbetet har under 2021, liksom 
under 2020, starkt präglats av covid-19-pandemin. Styrelsen har under året utförligt 
lämnat återrapporteringar av de uppdrag som kulturnämnden lagt till styrelsen. 

Styrelsen har upprättat en verksamhetsplan och detaljbudget. Granskningen visar  
att styrelsen har en fastställd rutin för uppföljning och återrapportering av 
verksamhetens resultat. I delårsrapport och årsredovisning sker en uppföljning av 
verksamheten och där görs också analyser som beskriver orsaker till avvikelser.  

Styrelsen har gjort en riskanalys och tagit fram en internkontrollplan. Riskanalysen 
upptar 17 olika risker som berör olika delar av verksamheten. Flertalet risker lyfts in 
i internkontrollplanen. Under året har vid fyra tillfällen gjorts uppföljning av riskerna 
och riskhanteringen och en rapportering har skett till styrelsen. Det finns utsedda 
ansvariga för uppföljning och rapportering. Styrelsen beslutade i januari 2021 om att 
fastställa krisledningsorganisation för förvaltningen för kulturutveckling.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för kulturutveckling i allt väsentligt 
har säkerställt att förvaltning och verksamheter följer gällande lagstiftning och de 
nationella riktlinjer som är styrande för verksamheten. Vår bedömning är vidare att 
uppdraget enligt reglementet är omhändertaget i styrdokument och i uppdrag till den 
egna förvaltningen. Detaljbudgeten och delårsrapport samt årsredovisning bedöms 
vara upprättad i enlighet med regionens riktlinjer.  Även ärendeberedning sker i allt 
väsentligt i enlighet med förvaltningslagen, kommunallagen och regionens 
ärendehandbok. 
 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens arbete med internkontroll i allt 
väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Riskanalysen är omfattande och  
berör en stor del av styrelsens ansvarsområde. Vår bedömning är att arbetet följer 
regionens riktlinjer för internkontroll. Det finns en tydlig organisation och process 
för att arbeta med riskinventering och riskhantering. Vi bedömer vidare att upp-
följningen och rapporteringen till styrelsen är relativt fyllig och lyfter väsentliga 
problem och brister. Rapporteringen i delårsrapporten och i årsredovisningen bedöms 
vara tillfredsställande. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 
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Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 
I föregående års granskning noterades vissa brister i styrelsens målstyrning. Vår 
uppföljning visar att styrelsen för kulturutveckling vidtagit åtgärder med anledning 
av de rekommendationer som revisionen lämnat.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges.  

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av revisionsbyrån PwC och 
innefattar följande delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut 

Nedan visas resultatet av granskningen. 

Iakttagelser 

Översiktlig granskning av delårsrapport  
Revisionsbyrån PwC har översiktligt granskat delårsrapporten per augusti, vilket 
innebär att granskningen har varit inriktad på en övergripande analys och inte på 
detaljer i redovisningen. Inga väsentliga avvikelser noteras. 

Årsbokslut 
PwC har granskat styrelsens årsbokslut. Inga väsentliga felaktigheter har noterats.  

Intern kontroll 
PwC har under året granskat intern kontroll som bedöms som väsentlig för den 
finansiella rapporteringen. Inom styrelsen för kulturutvecklings ansvarsområde har 
inköpsprocessen, investeringsprocessen och löneprocessen granskats. I granskningen 
avseende inköpsprocessen noteras att det inte är en fullständig överensstämmelse 
mellan beslutsattestanter i ekonomisystemet och beslutad attestförteckning. 
Förvaltningen anger att bristen åtgärdas inför 2022. 

Bedömning  
PwC:s bedömning är att processer och rutiner fungerar tillfredsställande.  
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Enligt PwC:s uppfattning ger styrelsens årsbokslut en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av resultat och finansiell ställning per den 31 december 2021 enligt 
lag om kommunal bokföring och redovisning. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen för kulturutveckling följande 
sammanfattande bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen för 
kulturutveckling. Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens 
granskningsprogram och i dialog med berörda verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för kulturutveckling, att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper 
och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-
pandemin motiverat.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den 
norm eller referens som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterier kan 
vara lagar, förordningar och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges beslut, 
mål och direktiv samt policyer och riktlinjer med mera.  

Årets granskning av styrelsen för kulturutveckling utgår från följande 
revisionskriterier: 

• Kommunallagen (2017:725): 6 kap. 6 §, om nämnders och styrelsers 
ansvar för verksamheten. 

• Förvaltningslagen (2019:900): 23-26 §§, om ärendeberedning. 

• Styrelsen för kulturutvecklings reglemente beslutad av RF 2019-09-
03 (Dnr: RS 2018-03535), om styrelsens uppgifter och ansvar. 

• RF:s budget för 2021 beslutad av RF 2020-06-09 (Dnr: RS 2020-
03070). 

• RF:s tilläggsbudget 2021 beslutad av RF 2020-10-20 (Dnr: RS 2020-03070) 

• Styrelsen för kulturutvecklings detaljbudget 2021 beslutad 2020-10-29 (Dnr: 
KU 2020-01375). 

• Regionens policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 (Dnr: RS 2019-
02491) 

• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12 
(Dnr: RS 2017-04735)  

• Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 (Dnr: RS 
2017- 02773). 

• Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS 
2020-06-23 (Dnr: RS 2020-02906) 

• Rutin uppföljning 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-15 

• Detaljanvisning årsbokslut 2021 på intranätet 

• Regionens ekonomihandbok på intranätet 
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Bilaga 2: Upprättade gransknings-
rapporter 
 
Dnr  Granskningsrapport 

Rev 2021-00075 Fördjupad granskning – styrelsen för kulturutvecklings 
målstyrning 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för NU-sjukvården 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om styrelsen för NU har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av styrelsens 
hantering av pandemin. Revisionsenheten har gjort följande bedömningar: 

• Styrelsen har genomgående under året säkerställt att de varit tillräckligt 
informerade för att fatta nödvändiga beslut avseende såväl utvecklingen inom 
den ordinarie planerade verksamheten som de konsekvenser som Covid-19 gett 
under 2021. 

• Styrelsen och förvaltningsledningen har också fattat nödvändiga beslut för att 
säkerställa en ändamålsenlig styrning genom samtliga faser i Covid-19 pandemin 
under 2021. Produktionsvolymer och verksamhetsresultat har väsentligen 
påverkats av Covid-19. Revisionsenheten bedömer dock att styrelse och 
förvaltningsledning på ett effektivt sätt styrt för att minimera effekter på den 
ordinarie beställda verksamheten. Detta beskrivs utförligt i NU:s årsredovisning 
för 2021 och årets revison bekräftar i all väsentlighet det som beskrivs i denna. 

• Det ekonomiska resultatet för 2021 är 40,4 mnkr. Utifrån RF beslut i maj 2021 
där det medges att sjukhusstyrelserna går med underskott motsvarande en miljard 
kronor för 2021, vilket för NU:s del motsvara 97 mnkr har därmed NU 
överträffat RF:s mål med 137,4 mnkr. 

• Styrelsen för NU har genomgående under året uppdaterat sina riskbedömningar 
utifrån pandemins utveckling - såväl övergripande som mer operativt. Styrelsens 
riskanalys inför 2022 genomförs vid styrelsemöte 1:e juli 2021. Riskanalysen och 
plan för intern kontroll beslutas av styrelsen vid oktobermötet i samband med 
beslut om verksamhetsplan och budget 2022.    

 
Revisionsenheten har förstått att styrelsens resultat och hur detta möjliggjorts, med 
rätta har uppmärksammats inom VGR - såväl på ägarnivå som från övriga 
utförarstyrelser. Vi förstår det som att representanter för NU under 2021 på ett 
positivt sätt mött upp på detta intresse. Vi menar att det är viktigt att styrelsen för NU 
samt verksamhetsledning även fortsättningsvis prioriterar medverkan i regionala 
initiativ att utveckla såväl verksamhets- som ekonomistyrningen och på så sätt tjäna 
som förebild och källa för inspiration för andra styrelser. I vår rapport lyfter vi sådan 
områden inom arbetet med ekonomistyrning, patientsäkerhet, patientnöjdhet och 
inom HR-området. 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av NU-sjukvården, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-pandemin 
motiverat.  
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Årets granskning 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att Styrelsen för NU ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån 
styrelsens ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller 
genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär. 

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Ulf Aronsson. Därtill har räkenskaperna 
granskats av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna 
Stenberg som är revisionsdirektör. 

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget och styrelsens reglemente.  
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som nämnden bör vidta.  

Ekonomi 
Revisionsenhetens granskning avseende ekonomistyrning har sin utgångspunkt i hur 
NU har utövat ekonomistyrning över året - i enlighet med verksamhetsplan och 
budget för 2021, som; 
• Är upprättade i enlighet med riktlinjer från regionstyrelse och koncernkontoret. 
• Har brutits ner till lägsta relevanta verksamhetsnivå 
• Hanterar relevanta risker som identifierats av styrelsen  
• Är i balans och hanterar identifierade utmaningar för att uppnå en sådan 
• Är kommunicerade med och accepterade av medarbetare och chefer i 

organisationen 
 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs nämndens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Styrelsens ekonomiska resultat för 2021 är 40,4 mnkr. Utifrån RF beslut i juni 2021 
där det medges att sjukhusstyrelserna går med underskott motsvarande en miljard 
kronor för 2021, vilket för NU:s del motsvara 97 mnkr har därmed NU överträffat 
RF:s mål med 137,4 mnkr. 

Iakttagelser 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av nämndens ekonomistyrning. Nedan är inklippt från NU 
ÅR 2021: 

Ekonomiskt har NU-sjukvården lyckats med att komma i ekonomisk balans. Resultat 
är +40,4 mnkr. Resultatet är en effekt av strukturerat arbete där medvetenheten om 
ekonomins betydelse ökat på alla nivåer. Sjukhusledningens arbete har framför allt 
varit inriktat på stödjande aktiviteter för att respektive chef på egen hand ska komma 
tillrätta med sina ekonomiska utmaningar. Inför 2022 har ett omfattande arbete, på 
alla nivåer, genomförts som syftar till att stärka sambanden mellan verksamhetens 
innehåll, medarbetarnas förutsättningar att klara uppdraget samt ekonomin.  
 
Inom NU-sjukvården har uppdelning mellan kostnader för covidvården och övrig 
vård genomförts baserat på hur vi uppfattat det mest rimligt. Resultatet av gjorda 
analyser innebär att den ordinarie verksamheten är i balans och att årets resultat på 
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40,4 mnkr till stor del beror på ökade intäkter kopplat till pandemin. Detta innebär 
att NU med god marginal fått täckning för direkta Covid-19. 
 
NU har i princip uppvisat positiva månadsresultat sedan mars och nådde nivån för 
budgeterat resultat i maj. Vad gäller den rullande kostnadsutveckling för 2021 
skriver NU;  
 
För NU-sjukvårdens totala kostnader har ökningstakten, rullande12, ökade det 
senaste åren från en negativ kostnadsökningstakt på som lägst -1,5 procent till + 1,8 
procent i december 2021. Kostnadsutvecklingen har till viss del drivits av ökade 
kostnader kopplat till covid-19. Exkluderas identifierade kostnader för covid-19 
hamnade kostnadsutvecklingen på 1,4 procent i december. 
 
I samband med beslut om koncernens detaljbudget uppmanade RS samtliga 
sjukhusstyrelser att inkomma med handlingsplaner för att säkerställa en ekonomi och 
verksamhet i balans under våren 2022. NU bedömer då att detta inte krävs, utan 
refererar till sin tidigare beslutade plan som utgör grunden för planeringen av 
verksamhet, ekonomi och personal, för att uppnå balans i alla perspektiv. NU-
sjukvårdens bedömning är att verksamhet och ekonomi varit i balans om inte 
pandemin inträffat. Därför behövs inte extra åtgärder utan man återgår till ordinarie 
plan. Det kan konstateras att denna bedömning innan sommaren visade sig vara 
korrekt för 2021. 
 
Som tidigare år avviker faktiskt utfall avseende kostnader för inhyrd personal 
väsentligt mot budget. Se sammanställningen nedan: 
 

 Budget 
19 

Utfall 19 Budget 
20 

Utfall 20 Budget 
21 

Utfall 21 Budget 
22 

Kostnad 24 91 14 92,6 42 102,7 <60 
Andel  2,8%  2,9%  3,3% 1,9% 

 
NU kommenterar detta som följer i ÅR 2021: 
Kostnaden för bemanningsföretag var 10 mnkr högre jämfört med föregående år, 
där ökningen var 15 mnkr för bemanningsläkare och en minskning på 4 mnkr för 
sjuksköterskor. Ökningen av bemanningsläkarkostnader har skett främst inom 
internmedicin, kvinnosjukvården och AnOpIva medan Neuro/stroke/Rehab har 
minskat. Orsaken är covid-19 relaterat genom att bemanna extra jourpass och för att 
korta vårdköer. Kostnaden för bemanningssjuksköterskor har minskat med 4 mnkr, 
vilket till viss del berott på att det varit svårt för företagen att leverera 
sjuksköterskor. 
 
I NU budget för 2022, som beslutades i oktober lyfts följande; Den ekonomiska 
obalansen/utmaningen inför 2022 bedöms ligga mellan 35-45 mnkr motsvarande 
knappt en procent av totala budgetomslutningen, under förutsättning att 
förvaltningen uppnår ekonomisk balans månadsvis under slutet av 2021. I RFs 
tilläggsbudget för 2022 beslutas; För att ge ett ordentligt stöd i att kunna jobba 
vidare med den långsiktiga och av regionfullmäktige beslutade omställningen för 
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nära vård tillför vi ytterligare 500 mnkr i en omställningssatsning under 2022. NUs 
del av detta är 62,5 mnkr. I ÅR 2021 skriver NU; 
 
Bedömningen är att NU-sjukvården vid ingången av 2022 har en ekonomi i balans 
på förvaltningsnivå, vilket till dels beror på den tilläggsbudget på 62,5 mnkr som 
regionstyrelsen fastställde i november 2021. Inom vissa verksamheter finns det 
fortfarande ekonomiska obalanser, vilket kommer att adresseras under 2022. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning styrelsens ekonomistyrning är som följer: 
 
NU har utövat en effektiv ekonomistyrning under 2021, med en ändamålsenlig 
verksamhetsplan och budget för 2021 som grund samt en ändamålsenlig hantering av 
ekonomiska effekter från Covid-19 under året. Se även kommentarer under 
Verksamhet nedan. 
 
Det fokus som beskrivs ovan att i hela verksamheten stärka förståelse och ansvar för 
balansen mellan verksamhet och ekonomi, uppfattar revisionsenheten etablerades 
redan i början av mandatperioden inom ramen för den ”kulturresa” som 
sjukhusledningen då beskrev som en förutsättning att uppnå såväl verksamhet som 
ekonomi i balans. Revisionsenheten menar att det nu uppnådda resultatet indikerar 
att NU kommit relativt långt i denna resa. Vi konstaterar också att detta ger en 
fingervisning i hur lång tid det tar för att större förändringar i sjukhusstyrelsers 
förvaltningsstyrning kan ge reella effekter.   
 
NU har 2021 visat att sjukhusverksamhet inom VGR kan bedrivas med ekonomi i 
balans. Det förefaller onekligen som att NU under första halvan av 2021 fick rejält 
betalt för sin Covid-19 verksamhet – åtminstone för de direkta kostnader som 
definierats av regionens koncernkontor. Det faktum att styrelsen under andra halvåret 
upprätthållit sina goda månadsresultat, visar dock på en stark ekonomistyrning, som 
ger resultat. Revisionen konstaterar att NU under hela nuvarande mandatperiod, 
konsekvent har stärkt förvaltningens budget- och verksamhetsstyrning, vilket alltså 
under 2021 har gett ett mycket tillfredsställande resultat. 
 
Utvecklingen kostnader för hyrpersonal under 2021 har väsentligen påverkats av 
pandemin. Revisionsenheten bedömer att den för 2022 budgeterade kostnaden om 
<60 mnkr är en balanserad bedömning av möjlig nivå.  
 
Revisionsenheten bedömer att den ekonomiska budgeten för 2022 har goda 
förutsättningar att kunna uppfyllas. Iakttagelserna ovan indikerar att de ekonomiska 
grundförutsättningarna är uppfyllda och vår bedömning är att med beslutad 
verksamhetsplan och budget för 2022, har styrelsen för NU ytterligare förstärkt 
möjligheterna till en effektiv budgetstyrning. 
 
Revisionsenheten har förstått att styrelsens resultat och hur detta möjliggjorts, har 
uppmärksammats inom VGR - såväl på ägarnivå som från övriga utförarstyrelser. Vi 
förstår det som att representanter för NU under 2021 på ett positivt sätt mött upp på 
detta intresse. Vi menar att det är viktigt att styrelsen för NU samt 
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verksamhetsledningen även fortsättningsvis prioriterar medverkan i regionala 
initiativ att utveckla ekonomistyrningen och på så sätt tjäna som förebild och källa 
för inspiration inom området. 
 

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Målstyrning  
Revisionsenhetens granskning avseende målstyrning har sin utgångspunkt i hur NU 
har utövat en sådan över hela året i enlighet med verksamhetsplan och budget för 
2021, som; 

• Omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och fokusområden och 
att de vid behov omformulerats så att de utgår från styrelsens specifika 
uppdrag och ansvar 

• Där målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• Styrelsen och förvaltningsledningen följt upp måluppfyllelse löpande 
under verksamhetsåret  

Iakttagelser 
Resultatet från NU:s styrning utifrån RF:s mål och fokusområden redogörs för under 
avsnitt 2.1 och 3.1 i ÅR 2021. I övriga avsnitt i ÅR redogörs för väsentliga resultat 
och verksamhetsindikatorer – utveckling av dessa, aktiviteter som genomförts under 
året, Covid-19 effekter etc. I tabellen nedan sammanfattas ett urval av NU:s mål och 
måluppfyllelse per RF-målområde för 2021 enligt NU:s egen bedömning i 
årsredovisningen. Gulmarkering innebär att Målet kommer delvis att uppnås/Målet 
är delvis uppnått 
 
 

Målområde NU:s precisering och resultat  

Den medicinska kvaliteten ska 
öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

• Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer 
ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef 

• Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med 
överbeläggningar 

• Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut till 
närsjukhus eller andra specialistmottagningar 

 
I ÅR redogörs för väsentliga faktorer som påverkat måluppfyllelse under 
2021. Dessa underbyggs generellt sett mot utveckling i definierade indikatorer 
över tid och mot målnivåer. I många fall ges kommentarer till målsättningar 
för 2022 och därmed en tydlig koppling till verksamhetsplan och budget för 
2022. 
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Det kan konstateras att Covid-19 påverkat måluppfyllelse i ett flertal 
indikatorer avseende; produktionsvolymer,  
Tillgängliga vårdplatser har minskat från 619 i januari till 552 i december, 
vilket främst uppges ha sin orsak i brist på sjuksköterskor. Beläggningsgraden 
har dock inte påverkats nämnvärt, utan ligger kring 100% hela året, jämfört 
med målnivå om 90%. 

I ÅR skriver NU; Betydande svårigheter med rekrytering till de mobila 
närsjukvårdsteamen har försenat införandet av tre team inom NU-sjukvården. 
Under 2021 har ett andra team etablerats. Tillsammans med Hybridteamet i 
Uddevalla innebär det att det finns tre aktiva team i Fyrbodal. Rekrytering till 
ett tredje team pågår med utgångspunkt från MÄVA. 

Invånarnas tillgång till den vård 
de behöver ska öka 

• Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med 
psykisk ohälsa 

• Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och 
behandling 

• Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar 

I ÅR redogörs för väsentliga faktorer som påverkat måluppfyllelse under 
2021. Dessa underbyggs generellt sett mot utveckling i definierade indikatorer 
över tid och mot målnivåer. I många fall ges kommentarer till målsättningar 
för 2022 och därmed en tydlig koppling till verksamhetsplan och budget för 
2022. 
Indikatorer för första målet ger att tillgängligheten till BUP stärkts, men 
fortsatt ligger långt från målnivåer. 

Antalet första besök som klaras inom 90 dagars intervallet har sjunkit till 70 
procent (79% 2020). Detta förklaras med en kombination av omprioriteringar 
som nödvändiggjorts av pandemin samt ett ökat inflöde av patienter, jämfört 
med året innan. 

Måluppfyllelsen att få behandling inom 90 dagar har sjunkit från 69 till 61 
procentenheter. Ett antal behandlingar har bedömts kunna anstå under 2021 
för att klara den högre prioriterade covid-19 vården. Detta har framförallt varit 
aktuellt inom ortopedi, kirurgi, gynekologi samt Öron-, näsa- och hals.  

Av NU-sjukvårdens öppenvårdsbesök utgör de digitala besöken 3,1 %. 

 

 

Skapa attraktiva arbetsplatser och 
förbättra möjligheterna till 
karriär- och kompetensutveckling 

• Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till 
marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska 
hållas 

I ÅR redogörs för väsentliga faktorer som påverkat måluppfyllelse under 
2021. Två indikatorer används för att bedöma måluppfyllelse; chef per 
medarbetare samt sjukfrånvaro  

 

 
Årets grundläggande granskning av målstyrningen bekräftar i all väsentlighet den 
bild som redovisas av styrelsen enligt ovan. Det finns även ett antal definierade 
indikatorer i såväl verksamhetsplanen som i ÅR som kan kopplas till RF-målen och 
som utgör en väsentlig del av den löpande verksamstyrningen.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att: 
 



10 (24) 

 

 

               2022-03-30                                                 

 

• Det i ÅR redovisas status och måluppfyllelse för respektive mål- och 
fokusområde på ett tillfredsställande sätt.  

• Kompletterande information i ÅR, ger en väsentligen förtydligande bild av 
effekterna från målstyrningen 

• Effekter från Covid-19 har påverkat graden av måluppfyllelse  
 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för NU:s arbete med att uppfylla RF-mål och 
fokusområden för 2021 har varit ändamålsenligt med beaktande av konsekvenser 
från Covid-19. 

Verksamhetsstyrning 
Revisionsenhetens granskning avseende verksamhetsstyrning har sin utgångspunkt i 
hur NU har utövat en verksamhetsstyrning över hela året i enlighet med 
verksamhetsplan och budget för 2021; 

• Som följts upp av styrelsen på ett systematiskt sätt i enlighet med VGR 
policys och riktlinjer samt internt fastställda rutiner 

• Brutits ned till relevanta organisatoriska nivåer, omfattande  
o Analys av orsaker till eventuella avvikelserna mot budget  
o Vidtagande av åtgärder för att hantera eventuella avvikelser 
o Systematisk uppföljning och analys av t ex: Produktivitet, 

Prestationer, Patientsäkerhet, Arbetsmiljö, etc 
• Där styrelsen fattat tillräckliga och ändamålsenliga beslut om åtgärder för att 

korrigera eventuella avvikelser i verksamheternas resultat i relation till t ex; 
verksamhetsplan och budget; överenskommelser eller andra uppdrag 

• Där styrelsen medverkat i de regiongemensamma initiativ som varit aktuella 
under året på ett ändamålsenligt sätt 

• Där styrelsen vid behov uppmärksammat RF/ RS/ KK på brister i uppfyllelse 
av uppdrag eller i ekonomin 

• Där särskilt för 2021 - styrelsen varit tillräckligt aktiv i sin styrning för att 
begränsa effekterna på verksamheten av Covid-19  

Iakttagelser 
Förutsättningarna för NU verksamhetsstyrning har väsentligen påverkats av Covid-
19 under året. Nedan har några avsnitt från NU årsredovisning 2021 klippts in, som 
sammanfattar året. I övrigt hänvisas till NU ÅR. 
 

Produktion Covid-19 har 2021 påverkat alla olika delar av verksamheten i NU-
sjukvården. Den andra och tredje vågen och antalet patienter under 
januari till augusti översteg patientantalet 2020. Under hösten 2021 
gjordes stora ansträngningar att komma ikapp med den vård som pausats 
under den andra vågen. Balansen mellan att låta medarbetarna arbeta 
under normala villkor samt nödvändigheten av att få ut full 
sommarsemester innebar att kökortningen 2021 inte nådde samma 
positiva nivåer som under hösten 2020. Pandemin har därmed inom vissa 
medicinska vårdområden lett till minskad tillgänglighet. Framför allt 
inom ortopedi. kirurgi, Öron- Näs och hals samt kvinnosjukdomar är 
detta tydligt. 
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Arbetsmiljö För medarbetarna har 2021 inneburit mycket arbete. NU-sjukvården har 
haft som mål att arbeta så normalt som möjligt. Normala längder på 
arbetspassen och normal veckoarbetstid har varit höga målsättningar. 
Genom att covid-19-vården varit allas ansvar och lastbalansering har 
skett genom att flytta medarbetare till de enheter som för tillfället har den 
största belastningen har vi-tänkandet bland ledare och medarbetare 
utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Flera förflyttade medarbetare har 
upplevt detta så positivt att de valt att byta arbetsplats under pandemin. 
 

Sjukfrånvaro Den ackumulerade sjukfrånvaron (januari-november) är 8,4 procent, en 
minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period förra året, 
där den främsta anledningen förstås är mer långtgående 
rekommendationer att vara hemma vid minsta symtom. 
Personalomsättningen 2021 var 9,2 procent och 2020 var den 7,6 
procent. På några enheter har hög personalomsättning skapat stora 
problem. Inför 2022 är det viktigt att hitta arbetsformer som tidigare 
varnar om problem på arbetsplatser som kan generera hög 
personalomsättning. 
 

 
Årets grundläggande granskning av verksamhetsstyrningen bekräftar i all 
väsentlighet den bild som redovisas för i ÅR. Inom områdena nedan har fördjupade 
granskningsinsatser utförts för 2021.  

Konsekvensanalyser av Covid-19 

Revisionsenheten har genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma 
om nämnder och styrelser har gjort konsekvensanalyser med anledning av 
covid-19 och i tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder utifrån dessa. Resultatet 
för NU sammanfattas enligt nedan: 

Revisionsfråga Iakttagelse 
1. Har nämnder och styrelser i tillräcklig 

omfattning gjort konsekvensanalyser som 
belyser effekterna av pandemin ur olika 
perspektiv? 

 

Det generella svaret är ja. Under samtliga tre 
vågor har särskild sjukhusledning på daglig 
basis fattat beslut för att på bästa sätt balansera 
den akuta Covidvården, övrig vård/ 
patientbehov och personalsituation. Arbetet 
med prioritering etc har gjorts utifrån väl 
balanserade eskalerings- och 
deeskaleringsplaner 

2. Har tillräckliga åtgärder vidtagits med 
anledning av konsekvenserna av pandemin 
samt de analyser som gjorts? 

Enligt ovan. Det kan konstateras att NU inte 
kompletterat lagd budget och verksamhetsplan 
för 2021 med ytterligare åtgärder. 

 
Nedan följer en kortfattad kronologisk beskrivning av Covid-19 påverkan på vården 
och därmed förutsättningarna för verksamhetsstyrningen under året: 
 

Tidsperiod Iakttagelse 

Nov 2020 till jan 
2021 (Från 
Årsrapport 2020) 

Andra vågen av pandemin 
• Inrättande av SSL från och med 6 november 
• Eskalering till steg två den 20 november, vilket innebär att man gått in i 

förstärkningsläge. 
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• 23 december 2020 - steg sex på eskaleringsplanen, som reviderats jämfört 
med tidigare versioner. Intensivvården, IVA, ligger på steg fyra.  

• Den 30 dec vårdas 74 patienter med Covid-19 varav 7 på IVA 
• Den 1 feb vårdas 82 patienter med Covid-19 varav 6 på IVA 

 
Feb till maj Efter andra vågens topp i januari minskar belastningen på slutenvården under 

februari. Efter en platånivå under mars och april (tredje vågen), minskar 
inläggningarna snabbt  
 

Juni till nov 
 

Från och med mitten av juni stabiliseras antal inneliggande patienter – totalt 
och på IVA. Inneliggande patienter överstiger aldrig 9 stycken och endast ett 
fåtal vårdas på IVA under denna period. Sammanfattningsvis vårdas ca 1000 
patienter fram till och med augusti varav 88 på IVA. 
 
23 juli avslutas särskild sjukhusledning och övergår till ordinarie 
sjukhusledning och NU-sjukvården återgår till normalläge. 
 

Dec till jan 22 
 

Senaste vågen inträffar, där det först mot slutet av december syns en negativ 
utveckling avseende inneliggande patienter.  

• Den 7:e december återinförs besöksrestriktioner 
• NU-sjukvården går upp i stabsläge, epidemisk händelse, den 30 

december på grund av mycket besvärlig bemanningssituation, där 
Covid-19 är en av de underliggande orsakerna. 

• Den 3:e januari är antal inneliggande patienter 14 st varav en på IVA. 

Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för NU i tillräcklig omfattning 
gjort konsekvensanalyser som belyser effekterna av pandemin ur olika 
perspektiv samt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av konsekvenserna 
av pandemin samt de analyser som gjorts. 

FVM – det lokala NU-projektet 
 
Följande frågeställningar har granskats: 
• NU-sjukvårdens egna riskanalys av projektet 
• Ändamålsenligheten i NUs medverkan i det övergripande FVM-programmet  
• Identifierade risk på verksamhetsnivå för brister i funktionalitet i moduler/ 

funktioner 
• Styrelsen för NUs engagemang och involvering 
• Hantering av eventuella frågeställningar som identifierats på NU-nivå, men som 

har betydelse på programnivå 
 
Iakttagelser baseras på dokumentgranskning samt intervjuer med lokal projektledare 
och styrgruppsrepresentant. Yrkesrevisorn har haft full tillgång till all dokumentation 
på den lokala projektplatsen för projektet. 
Yrkesrevisorn bedömer att styrelsen för NU och förvaltningsledning i all väsentlighet 
styr och följer upp det lokala FVM-projektet på ett ändamålsenligt och 
tillfredsställande sätt. De största riskerna för NU uppfattar revisionen är: 

• Att verksamheten väsentligen riskerar att påverkas mer negativt än 
vad programmet och det lokala projektet förutspår  
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• Att framtida effekthemtagning inte överträffar kostnaderna för FVM 
 
Samtliga revisionsfrågor som ställts har fått tydliga positiva svar. Risker som lyfts 
löpande, förefaller vara relevanta och hanteras på ett tillfredsställande sätt. I dialoger 
med projektledare, förvaltningsledning och vid arbetsmöte med NU-presidium 
framgår ett starkt engagemang och en vilja till ett bra resultat vid genomförandet. 
 
Den lokala organisationen förefaller vara relevant och rimligt bemannad. 
Projektstyrningen förefaller vara ändamålsenlig och det saknas inte några relevanta 
styrdokument på den lokala projektplatsen. 
 
NU medverkar på ett konstruktivt sätt i det regionala programmet och lyfter 
väsentliga frågor på ett tillfredsställande sätt.  

Patientsäkerhet och nöjd patient 
Följande frågeställningar har granskats: 
• Säkerställande att styrelsen (i sitt styrsystem) har hanterat allt i gällande 

riktlinje för patientsäkerhet som faller inom deras ansvar  
• Ändamålsenlighet i styrning och uppföljning av insatsområden och mål 

för dessa som särskilt preciseras i riktlinje för patientsäkerhet (2020 och 
2021)   

• Hantering av resultat redovisade i Sjukhusrapporten 2020 
• Hanteringen av resultatet från vårens nationella patientnöjdhetsmätning  
 

Iakttagelser baseras på dokumentgranskning samt två möten med chefsläkare, 
chefssjuksköterska, biträdande sjukhusdirektör samt områdeschefer. 

I Patientsäkerhetsberättelsen (PSB) för 2021 lyfts bland annat följande; 

Även under 2021 har Covid-19-pandemin präglat alla verksamheter i stor 
omfattning. Periodvis omställning från ordinarie vård till pandemivård har skett och 
stora ansträngningar har gjorts för att detta skulle kunna ske med bibehållen 
patientsäkerhet. Många åtgärder och förbättringar har skett verksamhetsvis utifrån 
specifika behov och förutsättningar. Bland de förvaltningsgemensamma aktiviteterna 
bör nämnas  

• Medicinska rådets arbete med sjukhusgemensamma rutiner.  
• Stärkt organisation för det NU-gemensamma 

patientsäkerhetsarbetet, genom att chefssjuksköterska, chefläkare 
och utvecklingsledare tillsatts, och nu arbetar mer gemensamt och 
systematiskt.  

• Stärkt resurs för händelseanalysarbetet vid allvarligare avvikelser 
och vårdskador.  

• Arbetet med NEW2 och MIG-team, som avser att fånga upp 
patienter med försämring och behov av högre vårdnivå.  

• Säkrare läkemedelshantering genom att farmaceutisk kompetens 
engageras i slutenvården.  
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• Omfattande insatser från Vårdhygien med smittspårning, rådgivning 
rutiner och information.  

• Intensifierat arbete med trycksårsförebyggande arbete.  
• Fortsatt samarbete med kommuner och primärvård i olika forum, bl 

a för att minska antalet utskrivningsklara patienter i slutenvården.  
• Ökad och mer gränsöverskridande lastbalansering i den dagliga 

vårdplatskoordineringen, för att minska 
överbeläggningsproblematiken.  

 

I det framåtsyftande arbetet ingår det nya Patientsäkerhetsårshjulet, där olika 
aspekter på patientsäkerhet uppmärksammas veckovis, framförallt som stöd till 
chefer i vården. PREM (patient reported experience measures) kommer stärka vår 
förmåga att tillvarata patienternas kunskap som grund för förbättringsarbetet.  

Om 2021 pga. Pandemin präglats mycket av ”här-och-nu”-insatser, så räknar vi 
med att 2022 kommer att ge större möjligheter att arbeta proaktivt och långsiktigt.  

I PSB 2020 (PSB20) redogörs för NU:s arbete med att hantera patientsäkerhet och 
hur arbetet avses genomföras under 2021. PSB 2021 ger att NU i all väsentlighet 
hanterat denna riktlinje på ändamålsenligt och tillfredsställande sätt – såväl 
omfattning som i styrning och uppföljning. NU har, som lyfts ovan, tagit fram ett 
”patientsäkerhetshjul” riktat främst mot första linjens chefer – som är de som har 
störst påverkan på den reella patientsäkerheten – som kommer att ytterligare 
systematisera arbetet inom området från 2022. Yrkesrevisorn uppfattar att detta 
angreppssätt är av sådan art och kvalitet, att NU aktivt bör informera och inspirera 
övriga sjukhusförvaltningar om angreppssätt och innehåll. 

I PSB21 redogörs för måluppfyllelse 2021. En översiktlig bedömning av resultat och 
analyser ger att NU väsentligen förefaller har arbetat systematiskt med att genomföra 
åtgärder identifierade i PSB20.  
 
De stickprov som yrkesrevisorn valt att följa upp avseende resultat från 
sjukhusrapporten 2020 ger att styrelsen i all väsentlighet förefaller ha hanterat 
rekommendationer i rapporten på ett tillfredsställande sätt.  
 
I vårens patientenkät kan det konstateras att NUs resultatet generellt sett bedöms vara 
tillfredsställande med bibehållna eller förbättrade resultat jämfört med tidigare 
undersökning och ställt mot regionalt och nationellt resultat. Yrkesrevisorn 
konstaterar att NU förefaller ha tagit mycket god höjd för hantering av resultat. Ett 
antal stödmallar framtagna för att enskilda verksamheter ska kunna analysera orsaker 
till resultat och ta fram konkreta åtgärder för förbättringar. Detta är också ett område 
som yrkesrevisorn menar att NU aktivt bör informera och inspirera övriga 
sjukhusförvaltningar om angreppssätt och innehåll. 
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HR – specifika frågeställningar 
Följande områden har varit föremål för särskilt fokus i den grundläggande 
granskningen 2021: 
• Utbildningsskuld – Risken för att Covid-19 skapat en utbildningsskuld i 

organisationen som inte analyseras och hanteras.  
• Kompetensplattform – Risken för att VGR:s/ NU:s kompettensplattform inte 

utformas ändamålsenligt för att möta regionala behov.  
• Personaltillgång – Risken för att arbetet med att rekrytera och behålla personal 

med nödvändig kompetens inte ger önskat resultat.  
• Arbetsmiljö – Risken för att arbetsgivaren inte uppfyller sitt ansvar för 

arbetsmiljön nu under pandemin 
• Hot och våld – Risken för att NU:s arbete för att motverka och hantera hot 

och våld mot anställda brister.  
 

Iakttagelser baseras på dokumentgranskning, två möten med personalchef samt 
diskussioner förda vid de två arbetsmötena med NU-presidium som genomförts 
under året. Nedan sammanfattas yrkesrevisorns bedömningar och eventuella 
väsentligare iakttagelser  

Frågeställning Iakttagelser/ Bedömningar 

Utbildningsskuld En viss utbildningsskuld förefaller arbetats upp det första året med 
pandemi, men inte någon som påverkar den väsentliga 
yrkesutbildningen för vårdpersonal. 

Kompetensplattform Kompetensförsörjningsplan (KFP) för 2022 är uppdaterad i 
enlighet med regional mall och tar hänsyn till aktuellt läge, 
inklusive konsekvenser från Covid-19.  
Revisionsenheten bedömer att KFP för 2021 såväl som 2022 förefaller 
vara ändamålsenliga. 

Personaltillgång Se kommentarer ovan. Revisionsenhetens bedömning är att 
förvaltningen förefaller ha kunna hantera utmaningarna i 
personaltillgång på ett tillfredsställande sätt. Jämfört med 2020 har 
verksamheterna bättre lyckats balansera Covid-19 vården med övrig 
mer ordinarie vård. Detta har varit en av de bärande målsättningarna 
med NU-sjukvårdens initiativ ”nya normala”.  

Beslut inför 2021 avseende gemensam planering av schema har inte 
kunnat genomföras som planerat, till delar påverkat av Covid-19. 
Delar av initiativet är nu integrerat i verksamheters verksamhetsplaner 
för 2022. 

Arbetsmiljö Revisionsenheten bedömer att såväl styrelse som 
förvaltningsledning har haft ett kontinuerligt fokus på 
arbetsmiljöfrågor under pandemin. Bedömningen är att de i all 
väsentlighet hanterat uppkomna frågeställningar på ett 
tillfredsställande sätt. 
 

Hot och våld NU arbetar utifrån fastställda regionala riktlinjer och guider samt 
utifrån förvaltningens egna säkerhetshandbok. Revisionsenheten 
bedömer att förvaltningsledningens hantering av arbete för att 
motverka och hantera hot och våld är tillfredsställande. 



16 (24) 

 

 

               2022-03-30                                                 

 

Fördjupade granskningar 
NU har inte varit föremål för någon Fördjupad Granskning (FG) under 2021 annat än 
den som redogörs för ovan avseende Konsekvensanalyser av Covid-19. 
 
Revisionsenheten vill uppmärksamma styrelse och förvaltningsledning om följande 
fördjupade granskningar, som riktar sig till andra styrelser, men som har 
beröringspunkter och aktualitet även för NU: 
 

Granskning Syfte och Rekommendationer 
Övergripande 
principer för 
ekonomi- och 
budgetstyrning 
 

Revisionen har granskat övergripande principer för ekonomi- och 
budgetstyrning. Granskningen syftar till att bedöma om principer, och 
tillämpningen av principer, för ekonomi-och budgetstyrning är 
ändamålsenliga och bidrar till en god ekonomisk hushållning.  

Granskningen riktar sig till RS, HSS och HSN och resulterar i följande 
rekommendationer: 

Till regionstyrelsen 
Vår rekommendation till regionstyrelsen är att se till att en översyn görs av 
regionens övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning. I arbetet 
med utveckling av principer för ekonomi- och budgetstyrning bör 
regionstyrelsen se till att:  

• principerna kännetecknas av långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet 
och rättvisa.  

• principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs samt 
att de ger förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och 
ansvarsutkrävande.  

• principerna stödjer pågående arbete med en mer sammanhållen hälso- 
och sjukvård och arbetet med omställningen av hälso- och 
sjukvården.  

• principerna stödjer arbetet med ökad tillgänglighet till besök och 
behandlingar.  

• principerna stödjer arbetet med effektivisering av hälso- och 
sjukvården och bidrar till en god ekonomisk hushållning.  

 
Regionstyrelsen uppmanas att i övrigt beakta de iakttagelser och bedömningar 
som görs i granskningen. 
 
Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
Vår rekommendation till hälso- och sjukvårdsstyrelsen är att mer aktivt se till 
att utformning och tillämpning av regionens ersättningssystem stödjer arbetet 
med sammanhållen hälso- och sjukvård och omställningen av hälso- och 
sjukvården och att styrelsen verkar för att principerna för ekonomi- och 
budgetstyrning stödjer arbetet med att förbättra tillgängligheten till hälso- och 
sjukvård.  
 
Till hälso- och sjukvårdsnämnderna 
Vår rekommendation till hälso- och sjukvårdsnämnderna är att verka för att 
regionens utformning och tillämpning av resursfördelningsmodell ger 
förutsättningar för nämnderna att beställa vård i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagens bestämmelser om vård efter behov. 

Psykisk ohälsa Revisionen har granskat om regionens nämnder och styrelser inom hälso- och 
sjukvård arbetar ändamålsenligt mot regionfullmäktiges mål om minskad 
psykisk ohälsa med fokus på målgruppen barn och unga. 
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Granskningen riktar sig till HSS, 3 st HSN, Närhälsan, Regionhälsan, SU, 
SKAS samt SÄS och resulterar i följande rekommendationer: 
 
Till hälso- och sjukvårdsnämnderna: 
Vår rekommendation till hälso- och sjukvårdsnämnderna är att utveckla 
beställning ställt till regionfullmäktiges tillgänglighetsmål. 
 
Till granskade styrelser 
Vår rekommendation till styrelsen är att i samverkan stärka sina insatser för 
att möta behovet av vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga 
för att nå tillgänglighetsmålen  

Regionstyrelsens 
styrning av 
arbetet med FVM 
– uppföljande 
granskning 

Revisionen i Västra Götalandsregionen har granskat regionstyrelsens styrning 
av arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Revisionen har 
under några år granskat införandeprocessen avseende FVM. I den fördjupade 
granskning som gjordes hösten 2020, noterades att det finns risk för ytterligare 
förseningar i införandet och risk för att kostnadsökningar uppstår. 
Revisorskollegiet beslutade om att göra en uppföljande granskning under 
2021. Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har vidtagit 
ändamålsenliga och tillräckliga åtgärder utifrån de rekommendationer som 
revisorerna lämnade i granskningen av FVM 2020. Syftet var också att 
bedöma om regionstyrelsen har en tillräcklig styrning av program FVM så att 
det kan införas utifrån beslutad programplan och inom den av 
regionfullmäktige beslutade budgeten och tidplanen. 

Granskningen riktar sig till RS och resulterar i följande rekommendationer: 
 
Vår rekommendation till regionstyrelsen är att:  
• tillse att en uppdaterad bedömning av kostnader för införandet 

av FVM presenteras för regionstyrelsen senast i samband med 
årsredovisningen för 2021. 

• tillse att en samlad analys görs avseende vilka effekter 
ytterligare förseningar får på införandet av FVM samt på annat 
förändringsarbete i regionen. 

• tillse att arbetet med planering för effekthemtagning förstärks i 
syfte att säkerställa att effektiviseringar sker inom berörda 
nämnder och styrelser som kan möta de ökade driftkostnaderna 
för Millenium. 

• tillse att en mer detaljerad analys görs per berörd styrelse av 
vilken effekt införandet av FVM får på vårdproduktionen, 
vilka konsekvenserna blir och hur de ska åtgärdas.   

• tillse att mer kraftfulla insatser görs för att prioritera arbetet inom 
Program FVM och i största möjliga utsträckning undvika nya inspel i 
arbetet i syfte att underlätta för programledningen att fullfölja sitt arbete.  

• tillse att roller och ansvar i regionens digitaliseringsorganisation snarast 
tydliggörs i syfte att säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med införandet 
av Millenium samt i förlängningen ett effektivt idrifttagande och en 
effektiv systemförvaltning. 

• tillse att en fördjupad riskanalys görs kopplad till leverantören 
Cerners möjligheter att tillhandahålla service och support i 
enlighet med det avtal som regionen tecknat med leverantören 
samt i enlighet med lagar, förordningar och myndighetskrav. 
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Sammanfattande bedömning – Verksamhetsstyrning 
 
Revisionsenhetens bedömning är att: 
 
• Det i NU:s ÅR på ett tillfredsställande sätt redogörs för verksamhetsstyrningen 

och verksamhetsmässiga resultatet för 2021 samt de konsekvenser som Covid-19 
gett under året.  

• Dokumentation från styrelsens arbete under året, redogörelser vid arbetsmöten 
med revisionen i oktober samt intervjuer och dokumentgranskning löpande under 
året inom ramen för den grundläggande granskning - bedöms i all väsentlighet 
styrka information i ÅR, delårsrapporter samt månadsrapporter under året. 

Revisionsenheten bedömer därmed att styrelsen för NU:s arbete med 
verksamhetsstyrning har varit ändamålsenligt utifrån verksamhetsplan och budget för 
2021 och med hänsyn till konsekvenserna av Covid-19. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Revisionsenhetens granskning avseende intern styrning och kontroll för 
2021 har sin utgångspunkt i hur NU utövat denna utifrån följande: 

• Att styrelsen utformat ett system för den interna kontrollen som i tillräcklig 
utsträckning hanterar brister i styrelsens ordinarie systematiska styrning och 
uppföljning  

o Upprättat arbetssätt, organisation, processer för den interna kontrollen 
– utifrån syfte att; förebygga, upptäcka och åtgärda 

o Utformat kontrollerna utifrån en risk- och väsentlighetsanalys baserat 
på ett helhetsperspektiv på styrelsens styrning och uppföljning 

o En risk- och väsentlighetsanalys i vilken prioriteringar har gjorts av 
risker med hög sannolikhet/konsekvens 

o Dokumenterade och tillräckliga kontroller 
• Att styrelsen säkerställt att detta system för intern kontroll genomförts på ett 

ändamålsenligt sätt 
o Säkerställt att beslutade kontroller har genomförts och rapporterats i 

enlighet med beslut 
o Aktivt värderat återapportering, vid behov beslutat om nya kontroller 

och/eller styråtgärder 
 

Iakttagelser  
Styrelsen för NU har genomgående under året uppdaterat sina riskbedömningar 
utifrån pandemins utveckling - såväl övergripande som mer operativt.  
 
De kan konstateras att: 
• Styrelsens riskanalys inför 2021 genomfördes av styrelsen den 29 oktober, vilket 

är samma datum som styrelsen fattar beslut om budget och verksamhetsplan 
2021 och IK-plan för 2021 beslutades 3 december. 
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• Styrelsens riskanalys inför 2022 genomförs den 1 juli 2021 och IK-plan med 
underliggande genomförd riskanalys beslutas 28 oktober 2021.   

 
NU styrelse beslutar följande vid sitt marsmöte: Riskanalysen som utgör grund för 
internkontrollplan 2022, genomförs under kvartal två 2021. Därmed kan 
riskanalysen integreras i budgetprocessen för kommande år. Vid arbetsmöte med 
NU presidium i maj 2021 uppger sjukhusdirektören att arbetet med riskanalys har 
tidigarelagts till juni 2021 för att säkerställa att risker integreras i den årliga 
budgetprocessen.  
 

Bedömning  
Revisionsenheten gav följande rekommendation i årsrapporten för 2020: 
• Vi rekommenderar att styrelsens arbete med riskanalys bör tidigareläggas, för 

att på så sätt säkerställa att dessa blir en integrerad del av den årliga 
budgetprocessen.  

 
Denna rekommendation har NU styrelse följt. 
 
Revisionsenheten bedömer att NU:s plan för intern kontroll 2021 samt de 
kontinuerliga riskbedömningar och hantering av uppkomna risker som gjorts under 
året, ger att NU i all väsentlighet hanterat risker identifierade såväl innan 2021, som 
nya risker under 2021 på ett tillfredsställande sätt under hela 2021. Detta innebär att 
revisionsenhetens sammanfattade bedömning är att: 

• Styrelsen har utformat ett tillfredställande system för styrning och 
uppföljning 

• Styrelsen säkerställt att detta styrsystem genomförts 
• Styrelsen har utformat ett system för den interna kontrollen som i tillräcklig 

utsträckning hanterar eventuella brister i styrelsens styrning och uppföljning 
• Styrelsen har sammantaget ett system som säkerställer att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten 

 

Styrmiljö, styrdokument och formalia 
Revisionsenhetens granskning avseende styrmiljö styrdokument och formalia 2021 
har fokuserat på om styrelsen och förvaltningsledningens hanterat följande på ett 
ändamålsenligt sätt: 

1. Dokumenterade strategier samt ledningsfilosofi för hur den avser att styra och 
leda verksamheten 

2. Kvalitetsledningssystem  
a. kopplingen till VGRs övergripande kvalitetsledningssystem samt till 

gällande lagstiftning och nationella riktlinjer 
b. Att det är implementerat i verksamheten? 

3. Ställningstaganden och beslut inför och under 2021 med syfte att  
a. Stärka möjligheten till måluppfyllelse 
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b. Resursanpassning ställt mot gällande uppdrag 
c. Hur verksamheten ska följas upp 
d. Stärka besluts- och genomförandekraft att uppfylla uppdrag och 

hantera eventuella avvikelser 
4. Att styrelsens uppdrag enligt reglemente, är omhändertaget i styrdokument 

och uppdrag till förvaltningen 
5. Fastställande av delegeringsordning och att rutinerna för delegering följts 
6. Följsamhet till 

a. de policys, riktlinjer och anvisningar som RF, RS, HSS och övriga 
systemägare fastställt 

b. gällande lagstiftning och de nationella riktlinjer som är styrande för 
verksamheten 

7. En ärendeberedning i enligt med FL, KL och ärendehandboken 
8. Styrelsebeslut fattade i rätt tid utifrån riktlinjer och anvisningar från RS/ KK 

avseende t ex; Budget; Delårsbokslut och årsbokslut; Riskanalys och plan för 
internkontroll; Andra beslut av RF/RS som är relevanta för styrelsen 

9. Att bristande resultat från beslut beretts och hanterats av styrelsen i rätt tid 
10. Att beslutsunderlag är tillräckliga för de beslut som fattats av styrelsen under 

året och att detta tydligt av dokumentationen från styrelsearbetet 
 

Iakttagelser 
Nedan lyfter vi vissa iakttagelser som revisionsenhetens gjort inom ramen för de 
granskade områdena enligt ovan. 

Område Specifika iakttagelser som revisionsenheten vill lyfta  

1-3 Som utförarstyrelse inom sjukvården är ramen för en egen strategi snäv. Verksamheten 
styrs av strategiska regionala beslut som man har att förhålla sig till; t ex omställningen 
av vården och införande av FVM. Kortsiktigare inriktning regleras av VÖKar och 
TÖKar med HSN och till delar av uppdrag från HSS och RS. 
 
Den operativa styrningen formuleras främst i de årliga verksamhetsplanerna och 
budgeterna. 
I och med tillträdandet av ny sjukhusdirektör 2018 kan det konstateras att en tydligare 
och stärkt ledning och styrning introducerats som möjliggörs med en utvecklad 
ledningsfilosofi, som ligger i linje med tillitsbaserad styrning. Detta beskrivs tydligt i 
verksamhetsplan och budget för åren 2019, 2020 och 2021. I dessa konstateras 
utmaningar i att implementera detta och den ”kulturresa” som måste genomföras. I 
hanteringen av Covid-19 – de akuta faserna såväl som i arbetet med ”det nya normala” 
– finns drivkrafter som möjliggör en snabbare realisering av den önskade kulturen. 
 
Budget för 2021 har ett grundläggande fokus på det väsentligaste för att erhålla såväl 
en verksamhet som ekonomi i balans. 
 

4-5, 7 Inget specifikt att kommentera 

6 NU Webb har en god struktur avseende verksamhetsstyrning och relevanta dokument 
till denna – såväl regiongemensamma som styrelsespecifika. Vid revisionsenhetens 
genomgång av såväl verksamhetsorienterade som mer administrativa dokument, har 
det inte noterats något som saknas. Det finns genomgående tydliga länkar till 
regionens sidor för styrande dokument. 
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Hur säkerställande att följsamhet säkerställs framgår av NU Kontrollmiljö, vilken 
uppdateras årligen i och med beslut om riskanalys och IK-plan. 
 

8-10 Se kronologisk beskrivning ovan under Verksamhetsstyrning 
Det kan konstateras att det inom ramen för särskild förvaltningsledning fattas de 
operativa besluten för att hantera konsekvenserna av pandemin 
 

 

Bedömning 
Revisionsenheten bedömer att årets grundläggande granskning styrker att de 
områden denna fokuserat på, 1-10 enligt ovan avseende styrmiljö, styrdokument och 
formalia, förefaller hanteras på ett ändamålsenligt sätt av NU styrelse och 
förvaltningsledning. Granskningen som denna bedömning grundar sig på omfattar:  
• Granskning av relevanta dokument och bedömning av dessas 

tillgänglighet  
• Granskning av protokoll från styrelse och förvaltningsledning 
• Struktur och information på förvaltningens webb 
• Intervjuer med representanter för förvaltningsledningen 
• Revisionens arbetsmöte med styrelsens presidium i maj och oktober 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Lämnade rekommendationer i årsrapport 2020  

Vi rekommenderar styrelsen, att den handlingsplan för ekonomi- och verksamhet i balans som den senast i april 
2021 ska inkomma med till koncernkontoret/ RS, omfattar samtliga väsentliga faktorer för att kunna uppnå denna 
balans - på såväl kortare som längre sikt. Detta för att tydligt belysa eventuella behov av kompletterande 
strategiska beslut och/ eller ställningstaganden på koncernnivå.   
 

Ja 

Vi rekommenderar att styrelsens arbete med riskanalys bör tidigareläggas, för att på så sätt säkerställa att dessa 
blir en integrerad del av den årliga budgetprocessen.  
 

Ja 

Vi rekommenderar att styrelsens ställningstaganden till eventuella uppmaningar från t ex RS framgår tydligt i 
styrelsedokumentationen.  

Ja 

 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  
 
Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar löpande 
granskning, granskning av delårsrapport samt bokslutsgranskning. Grundat på 
Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för NU inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med rådet för kommunal redovisning och lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 
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Nedan sammanfattas resultatet av granskningen för NU (inklipp från 
Sammanfattande rapport för NU-Sjukvården – granskning av redovisning för 2021)  
 
Granskning av delårsrapport 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för nämnden inte, 
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och lagen om kommunal bokföring 
och redovisning. 
 
Bokslutsgranskning 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet för nämnden inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och lagen om kommunal bokföring 
och redovisning. 
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Sammanfattande bedömning  
 
För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen för NU-sjukvården följande 
sammanfattande bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende NU-sjukvården. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i 
dialog med berörda verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av NU-sjukvården, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-pandemin 
motiverat.  
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Bilaga 1. Beskrivning av revisionskriterier  
 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den norm eller referens 
som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterier kan vara lagar, förordningar 
och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges beslut, mål och direktiv samt policyer 
och riktlinjer m.m. Årets granskning av NU utgår från följande revisionskriterier där de är 
tillämpliga för styrelsen: 

• Regionens ledningssystem 
• Regionens värdegrund 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete  
• Regionens policy för styrning 
• Kommunallagen 
• Annan relevant lagstiftning för en utförare inom sjukvården 
• Övriga eventuella policyer och riktlinjer som är väsentliga för en utförare inom 

sjukvården  
• RF:s budget 
• Regionens riktlinjer och instruktion för upprättande av detaljbudget 
• Regionens ekonomihandbok 
• Regionens riktlinjer för återrapportering i Plan och Styr 
• Riktlinjer för Patientsäkerhet 2021 fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
• Patientsäkerhetsplan 2021 
• Regionens policy och riktlinjer för intern styrning och kontroll  
Regionens riktlinje mot korruption, mutor och jäv 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för Närhälsan 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Pandemin har väsentligt förändrat utgångspunkterna för årets revision. Covid-19  
har präglat både revisionens och nämnder och styrelsers arbete under året. 

Ekonomi 
Resultat för år 2021 är +365,8 mnkr. Revisionsenheten bedömer att 
regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har uppnåtts i och med att resultatet 
överstiger resultatkravet. Styrelsens ekonomiska resultat bedöms vara tillfreds-
ställande. 

Verksamhet 
Revisionsenheten gör bedömningen att det i årsredovisningen för något mål saknas 
en bedömning av måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål. Närhälsan 
har tagit fram och implementerat handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan  
i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Det finns brister i det regionala arbetet mot psykisk ohälsa för barn och ungdom. 
Granskade nämnder och styrelser, varav Närhälsan är en, rekommenderas att i 
samverkan stärka sina insatser för förbättrad tillgänglighet. 

Närhälsans arbete med informationssäkerhet är inte fullt tillräckligt och ändamåls-
enligt. Mot bakgrund av detta har en rekommendation lämnats till styrelsen. 

Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Närhälsan delvis bedriver arbetet med 
personsäkerhet i enlighet med gällande lagstiftning och övriga regelverk. Mot 
bakgrund av detta har två rekommendationer lämnats till styrelsen. 

Närhälsan har delvis säkerställt att redovisning av driftprojekt sker så att räken-
skaperna blir rättvisande. Mot bakgrund av detta har sju rekommendationer lämnats 
till styrelsen. 

Intern styrning och kontroll 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens arbete med internkontroll i allt 
väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.  

Räkenskaper 
Årsbokslutet är i allt väsentligt upprättad enligt lagen om kommunal bokföring  
och redovisning, god redovisningssed, regionens anvisningar och bedöms ge en 
rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara 
rättvisande. 

Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Närhälsan, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av covid-19-pandemin 
motiverat.  
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I årets granskning noteras dock en del brister som styrelsen för Närhälsan bör 
åtgärda. Vi vill också påpeka att brister som noterats i revisionsgranskning under 
senare år fortfarande kvarstår. I årsrapporten lämnas därför rekommendationer inom 
områden som styrelsen under 2022 bör utveckla och förbättra och som ansvarig 
yrkesrevisor kommer att återkomma till under revisionsåret 2022. 

Rekommendationer 

Styrelsen rekommenderas att göra en bedömning av måluppfyllelsen för 
regionfullmäktiges mål.  

Styrelsen rekommenderas att i samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av 
vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen. 

Styrelsen rekommenderas att stärka informationssäkerhetsarbetet avseende 
kontinuitets- och behörighetshantering samt uppföljning. 

Styrelsen rekommenderas att stärka systematiken avseende inventering och analys av 
risker för hot och våld inom verksamheten och utveckla uppföljningen av 
personsäkerhetsarbetet. 

Styrelsen ges ett antal rekommendationer för att säkerställa att intäktsredovisningen 
för projekten sker i enlighet med gällande riktlinjer från Västra Götalandsregionen 
eller gällande avtal. 

Styrelsen för Närhälsan rekommenderas också att mer aktivt styra för att komma till 
rätta med de brister som revisionen noterat i sin granskning. 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen för Närhälsan ska utforma styrning, uppföljning och kontroller 
utifrån styrelsens ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och 
kontroller genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär. 

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Marianne Förars Gustafsson. Charlotte 
Nätstrand har genomfört delar av granskningen. Därtill har räkenskaperna granskats 
av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna Stenberg 
som är revisionsdirektör. 

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget1 och styrelsens reglemente2.  

  

 
1 Regionfullmäktiges budget 2021  
2 Reglemente för Närhälsan 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/6e553717-a3c4-444c-9e3b-105831a0ea05?a=false&guest=true
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges rekommenda-
tioner avseende åtgärder som styrelsen bör vidta. I det följande används Närhälsan, 
och i vissa fall styrelsen, för styrelsen för Närhälsan, samt RF för regionfullmäktige 
och RS för regionstyrelsen. 

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 
 

Närhälsan Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 Avvikelse 
budget-utfall 

Förändring 
utfall-utfall % 

Mnkr      
Regionintäkter 5 455,2 4 967,3 4 768,2 487,8 14,4% 
Övr intäkter 415,9 393,0 492,3 22,8 -15,5% 
Summa intäkter 5 871,0 5 360,4 5 260,6 510,7 11,6% 

      
Personal -3 288,8 -3 263,6 -3 091,1 -25,2 6,4% 
Bemanningsföretag -226,5 -150,1 -197,5 -76,4 14,7% 
Läkemedel -771,6 -801,0 -766,7 29,4 0,6% 
Medicinsk service -288,7 -269,7 -261,9 -19,0 10,2% 
Lokalkostnader -359,2 -332,7 -339,4 -26,4 5,8% 
Övriga kostnader -533,1 -505,2 -492,0 -27,9 8,4% 
Avskrivningar -13,3 -12,8 -12,9 -0,5 3,2% 
Summa kostnader -5 481,2 -5 335,1 -5 161,5 -146,1 6,2% 

      
Finansiella poster 0,9 -0,3 0,7 1,2  

      
Resultat före 
avkastningskrav 

390,8 25,0 99,8 365,8  

      
Avkastningskrav -25,0 -25,0 -25,0 0,0  

      
Resultat efter 
avkastningskrav 

365,8 0,0 74,8 365,8  

Måluppfyllelse  
Styrelsens resultat för verksamhetsåret 2021är +365,8 mnkr.3 Styrelsen har uppfyllt 
målet om en ekonomi i balans.  

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grund-
läggande granskning4 av styrelsens ekonomiska resultat: 
 
Närhälsans ekonomiska mål är att ha en ekonomi som medger utveckling både på 
förvaltnings- och verksamhetsnivå. 5 

 
3 Årsredovisning Närhälsan 2021 dnr PVV 2022–00094 samt Cognos uttag 2022-02-04 
4 Styrelsens årsredovisning, protokoll 2021 samt uppgifter från förvaltning och verksamhet 
5 Närhälsans detaljbudget diarienummer PVV 2020–00761 
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Närhälsan redovisar i delårsrapport per augusti en prognos på + 270 mnkr.  
Närhälsan totalt visar för 2021 ett resultat på 365,8 mnkr, vilket utgör 6,2 % av 
omsättningen. Resultatet är bättre än 2021 års budget som var på 0 mnkr och 316 
mnkr bättre än 2020 års resultat. Resultatet före avkastningskravet på 25 mnkr till 
ägaren uppgick till 390,8 mnkr.  

Vårdcentralernas resultat är 375,5 mnkr. 95 av 104 vårdcentraler har ett positivt 
resultat. Vårdcentralernas resultat anges vara av engångskaraktär och bero i sin 
helhet på pandemin. Intäkterna för provtagning och vaccination (covid) uppgår till 
600 mnkr för 2021, vilket överstiger merkostnaderna. Staten har ersatt kostnader för 
provtagning och vaccinationer.  

Resultatet för rehab är -10,4 mnkr vilket är 25,5 mnkr bättre än 2020 års resultat. 
Underskottet för rehab beror på att pandemin har gett ett produktionsbortfall. 31  
av 61 av rehabenheter har ett positivt resultat.  

Närhälsan redovisar ökade kostnader för personal på 6,4% jämfört med 2020 och 
10,5 % jämfört med 2019. Kostnader för bemanningspersonal ökade 2021 med  
14,7 % jämfört med 2020 och 7,6 % jämfört med 2019. Sammantaget har 
kostnaderna ökat med 6,2% jämfört med utfall 2020. 

Mål i verksamhetsplan är ökad marknadsandel listade patienter. Närhälsans 
marknadsandel mätt i listade patienter är 56,2 % (56,7 % 2020). Antalet listade 
patienter är 3100 färre än föregående år.  

Revisionsenheten noterade avvikelse i resultatredovisning i årsredovisning vilken 
justerades. 

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans uppnås 
och att styrelsens ekonomiska resultat är tillfredsställande. Närhälsan har god 
planering för sina insatser och god kännedom om var resurserna brister.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

- att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår från 
styrelsens specifika uppdrag och ansvar 
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- att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

- att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp måluppfyllelse 
löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat på bristande 
måluppfyllelse. 

 
Regionfullmäktiges mål i verksamhetsplan och måluppfyllelse i delårsrapport 
respektive årsredovisning: 

 
Iakttagelser målstyrning 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av styrelsens målstyrning: 

Närhälsan har i sin detaljbudget och verksamhetsplan inkluderat regionfullmäktiges 
prioriterade mål. För fyra av dessa mål kommenteras måluppfyllelse i 
årsredovisning. Områden med särskild fokus i detaljbudget är systematiskt 
förbättringsarbete, ökad tillgänglighet, ökad digitalisering, omställningen, psykisk 
ohälsa, covid-19 samt god ekonomi. I årsredovisning beskrivs målsättning, åtgärder 
och aktiviteter. Närhälsan följer upp mätbara mål kontinuerligt samt i delårsrapport 
och årsredovisning. Revisionsenheten noterade för 2020 att det i årsredovisningen 
för något mål saknades en bedömning av måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
prioriterade mål. Närhälsan redovisar vid dialogmöte att Närhälsan har vidare-
utvecklat processen för strategi- och målnedbrytning inklusive uppföljning samt 
arbetet med visualiseringar och utdatastrategi. Regionfullmäktiges mål om 
klimatutsläpp har styrelsen haft svårt att fokusera på men eget miljöarbete pågår. 
Vidare har styrelsen tagit fram ett eget mål ”Primärvård i världsklass” där ett 
utvecklingsarbete pågår. I årets redovisning noterar revisionsenheten att det anges 

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska/Måluppfyllelse 
anges inte men text i årsredovisning beskriver att Närhälsan prioriterar att arbeta 
resurseffektivt och giftfritt samt låg klimatpåverkan 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
Indikatorn för målet är andel mottagningar som erbjuder digitala  
vårdkontakter med ljud och bild och/eller hemmonitorering. 

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och 
kompetensutveckling /Måluppfyllelse anges inte men tabell med indikatorer 
redovisas och aktiviteter beskrivs 

 Målet är uppnått           Målet är delvis uppnått            Målet är ej uppnått 
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måluppfyllelse för övergripande mål. För några områden kan inte måluppfyllelse 
tydligt utläsas i årsredovisning 2021. 

Cirka 95 % (95 % 2020) av Närhälsans vårdcentraler erbjuder sina listade fast 
läkarkontakt och ersätts enligt en modell som beskrivs i Krav- och kvalitetsboken 
2021. 

Närhälsan följer upp följsamhet till regler och riktlinjer i KoK-bok.  

Bedömning 
Styrelsen följer måluppfyllelse men redovisar inte densamma på tydligt sätt i 
årsredovisning.  

Rekommendationer 
Styrelsen rekommenderas att göra en bedömning av måluppfyllelsen för 
regionfullmäktiges mål.  

Verksamhetsstyrning  
Revisionsenheten har under året följt Närhälsans styrning och beslut. 

Iakttagelser  
Revisionsenhetens granskning har funnit att beslut i ledning och styrning tagits i 
enlighet med fastställd delegeringsordning6. Vidare har granskningen funnit att 
styrelsen inte har överlåtit beslutsrätten i ärenden som enligt kommunallagen inte  
får delegeras.7  
 
I Närhälsans årsredovisning anges att covid-19-pandemin har fortsatt att prägla 
Närhälsans verksamheter under 2021. Närhälsan har provtagit och vaccinerat som 
största aktör i Västra Götalandsregionen. Närhälsan anger att detta har påverkat 
patienternas tillgänglighet till Närhälsans resurser. Med anledning av pandemin har 
viss vård blivit framskjuten, områden som påverkats är exempelvis kontroller hos 
specialistsjuksköterskor (för patienter med diabetes, astma och KOL), hälso-
undersökningar, gruppbehandlingar inom psykisk hälsa samt årskontroller hos 
läkare.  

Närhälsan har en planering för att möta upp uppdämt vårdbehov, den största 
svårigheten i verksamhetsstyrningen är kompetensförsörjningen.  

Närhälsan har under året arbetat aktivt med sitt digitala utbud. 

 
6 Delegeringsordning Närhälsan  
7 Kommunallagen 38§ Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
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Iakttagelser arbetsmiljö 
Pandemin har påverkat arbetsmiljön i hög grad. Närhälsan har följt upp och vidtagit 
åtgärder. 

Närhälsan har en sjukfrånvaro på 6,4% jämfört med VGR:s sjukfrånvaro som är  
7,2 %. Sjukfrånvaron har minskat med 0,6% jämfört med samma period 2020. 
 
Förvaltningen har implementerat den regiongemensamma rutinen mot kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier.  

Läkarinsatser i särskilt boende – uppföljning av fördjupad granskning  
Under 2020 fick Västra Götalandsregionen tillika med ett urval andra regioner kritik 
från IVO. Närhälsans förvaltning svarade på granskningens resultat med att de 
kommer ta fram handlingsplan så att dokumentation om vården görs enligt lag och 
författning 3 kap. 6 §, PDL samt 5 kap. 5 § HSLF-FS 2016:40 om journalföring och 
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Vidare kommer handlings-
planen att säkerställa att beslut och dokumentation om ställningstagande till att inte 
inleda eller inte fortsätta med livsuppehållande behandling, görs enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7).  

Revisionsenheten har följt upp Närhälsans uppföljande beslut och åtgärder. 
Närhälsan har tagit fram handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården.8 Handlingsplanen är implementerad. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Fördjupad granskning psykisk ohälsa  
Revisionen har granskat om hälso- och sjukvårdsstyrelser och nämnder arbetar 
ändamålsenligt mot regionfullmäktiges mål om minskad psykisk ohälsa med fokus 
på målgruppen barn och unga. 9 Granskningen omfattar förutom styrelsen för 
Närhälsan hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden, östra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen 
för Regionhälsan, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus samt styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.  

Granskningen visar att ett arbete pågår med omställning till regional samordning och 
förstärkta insatser i primärvård men det brister i tillgänglighet för barn och unga med 
psykisk ohälsa. Inte något av de granskade nämndområdena når regionfullmäktiges 
mål 2020 om att tillgängligheten ska öka. Ingen utförare (SU, SkaS, SÄS) når 
vårdgarantimål för väntetider till första besök på BUP eller utredning och behandling 
inom BUP 2020. Fler har sökt vård och fler besök har gjorts men tillgängligheten 

 
8 Närhälsans handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan i den kommunala hälso- och 
sjukvården PVV 2021–01211 
9 Fördjupad granskning psykisk ohälsa diarienummer REV 2021–00094 
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mätt i väntetid har inte förbättrats 2021. I uppföljning av internkontrollplaner 
redovisas inga åtgärder under året för jämlik vård eller för förbättrad tillgänglighet 
för målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa för någon av de granskade 
nämnderna eller styrelserna. 

Bedömning 
För 2021 har granskade nämnder och styrelser inte uppfyllt tillgänglighetsmål  
för barn och unga med psykisk ohälsa. Revisionsenhetens bedömning är att 
verksamheterna inte når varken lagstadgade tillgänglighetskrav eller region-
fullmäktiges beslutade mål. Vidtagna åtgärder har hittills inte gett önskad effekt i 
förbättrad tillgänglighet generellt. Revisionsenhetens bedömning är att stärkta 
åtgärder i samverkan krävs för förbättrad tillgänglighet. Behovet är större än 
beställning och förväntas öka som följd av pandemin. Ställt till RF:S mål i budget 
och hälso- och sjukvårdslagens krav om vård på lika villkor är inte vidtagna åtgärder 
tillräckliga. Det saknas initiativ och beslut i styrelserna om ytterligare förbättrings-
åtgärder för barn och unga med psykisk ohälsa under 2021. Revisionsenhetens 
bedömning är att styrelserna mer aktivt skulle vidtagit åtgärder för att prioritera 
patientgruppen.  
Revisionsenhetens bedömning är att verksamheterna uppfyller krav på samverkan 
ställt till reglemente och Krav och kvalitetsbok.  
Personalförsörjning och svårigheter att rekrytera specialiserad personal är ett stort 
hinder. Problemet är såväl regionalt som nationellt. Problemet är större i regionens 
ytterområden och digitala arbetssätt ses som en dellösning. Revisionsenhetens 
bedömning är att verksamheterna signalerat vilka svårigheterna är samt vidtagit de 
åtgärder som åligger dem ställt till reglementet. Dock bör problematiken tydligare 
kommuniceras inom organisationen. 

Rekommendationer 
Rekommendation till granskade hälso- och sjukvårdsnämnder är att utveckla 
beställning ställt till regionfullmäktiges tillgänglighetsmål. 
 
Styrelserna (inklusive styrelsen för Närhälsan) rekommenderas att i samverkan 
stärka sina insatser för att möta behovet av vård och behandling för psykisk ohälsa 
hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen. 

Granskning av styrelsens för Närhälsan 
informationssäkerhetsarbete 
Under 2021 gjorde revisionsenheten en fördjupad granskning av Närhälsans 
informationssäkerhetsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
styrelsens för Närhälsan arbete med informationssäkerhet är tillräckligt och 
ändamålsenligt. Rapporten i sin helhet finns som en bilaga till årsrapporten. 

Iakttagelser och bedömning 
Har styrelsen en ändamålsenlig organisation för arbetet med informationssäkerhet? 
Inom Närhälsan beskrivs roller och ansvar inom informationssäkerhetsområdet i 
olika styrande och stödjande dokument men det finns inte någon samlad bild av 
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organisationen för informationssäkerhet. Revisionsenheten bedömer att styrelsen för 
Närhälsan delvis har en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhet och att 
styrelsen kan utarbeta en mer samlad roll- och ansvarsfördelningen inom 
informationssäkerhetsområdet. 

Har styrelsen säkerställt att störningar och oönskade händelser hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt? Vi har inte kunnat bedöma i granskningen om det finns lokala 
kontinuitetsplaner eller om de lokala rutinerna är tillräckliga för att utgöra en 
kontinuitetsplan. Vidare har vi konstaterat att det inte har genomförts regelbundna 
övningar för att hantera störningar och oönskade händelser i verksamheten. 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Närhälsan inte fullt ut har säkerställt att 
störningar och oönskade händelser hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen 
behöver se till att samtliga enheter inom Närhälsan har ändamålsenliga 
kontinuitetsplaner samt att regelbundna övningar genomförs. 

Har styrelsen en ändamålsenlig behörighetshantering? Granskningen har visat på 
svårigheter i att få en tydlig och komplett bild av vilka rutiner som ska tillämpas och 
som är styrande för behörighetshanteringen inom Närhälsan. Det sker ingen 
regelbunden uppföljning av behörigheter. Revisionsenheten bedömer att styrelsen för 
Närhälsan inte fullt ut har en ändamålsenlig behörighetshantering. Styrelsen bör 
utarbeta mer samlade rutiner för behörighetshanteringen för att säkerställa en korrekt 
hantering av behörigheter vad gäller tilldelning, avslut och uppföljning. 

Görs riskbedömning och analys av risker kopplat till kontinuitets- och 
behörighetshantering? Risker avseende kontinuitetshantering framgår inte i 
styrelsens riskanalys för 2021 men sker inom andra delar av säkerhetsarbetet. 
Revisionsenheten bedömer att det görs riskbedömning och analys avseende 
behörighetshanteringen och i huvudsak vad gäller kontinuitetshanteringen. 

Har styrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning av informationssäkerhetsarbetet? 
Granskningen har visat att underlagen till uppföljningen är begränsade i sin 
omfattning och belyser inte alla delar i informationssäkerhetsarbetet varför det är 
svårt att avgöra om uppföljningen är tillräcklig. Revisionsenheten bedömer att 
styrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning av informationssäkerhets-
arbetet. Uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet behöver nyanseras ytterligare 
för att styrelsen ska kunna säkerställa att uppföljningen är tillräcklig.  

Sammanfattningsvis bedömer revisionsenheten att styrelsens för Närhälsan arbete 
med informationssäkerhet inte fullt är tillräckligt och ändamålsenligt. Mot bakgrund 
av detta har en rekommendation lämnats till styrelsen. 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av ovan rekommenderas styrelsen för Närhälsan att stärka 
informationssäkerhetsarbetet avseende kontinuitets- och behörighetshantering  
samt uppföljning. 
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Granskning av styrelsens för Närhälsan arbete med att 
säkerställa personsäkerhet 
Under 2021 gjorde revisionsenheten en fördjupad granskning av Närhälsans arbete 
med att säkerställa personsäkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
styrelsen för Närhälsans bedriver ett personsäkerhetsarbete i enlighet med gällande 
regelverk. Rapporten i sin helhet finns som en bilaga till årsrapporten. 

Iakttagelser och bedömning 
Har styrelsen en ändamålsenlig organisation för personsäkerhet? Granskningen har 
visat på att utbildning inom personsäkerhet har förekommit i varierande grad och att 
det inte har förekommit regelbundna övningar avseende tänkbara hot- och 
våldssituationer. Det pågår ett arbete inom Närhälsan med att ta fram stöd till 
verksamheten för att övningar ska kunna genomföras lokalt. Revisionsenheten 
bedömer att styrelsen för Närhälsan har en ändamålsenlig organisation för 
personsäkerhet.  

Har styrelsen tillräckliga rutiner inom personsäkerhet och är dessa kända för 
personalen? Granskningen har visat på svårigheter i att fullt ut avgöra om det har 
upprättats tillräckliga lokala rutiner i arbetet mot hot och våld. Revisionsenheten 
bedömer att styrelsen för Närhälsan delvis har tillräckliga och kända rutiner inom 
organisationen. Styrelsen bör därmed se till att det finns tillräckliga rutiner för 
arbetet med hot och våld inom Närhälsan. 

Finns det en riskhantering och tillbudsrapportering och som säkerställer att risker 
för hot och våld kan minimeras? Granskningen har visat på att inventering och 
analys av risker för hot och våld inte har genomförts, fullt ut, på ett systematiskt sätt. 
Revisionsenheten bedömer att det finns en riskhantering och tillbudsrapporering men 
att riskhanteringen inte fullt ut säkerställer att risker för hot och våld kan minimeras. 
Styrelsen bör se till att inventering och analys av risker för hot och våld sker 
konsekvent i syfte att stärka det förebyggande arbetet inom personsäkerhet. 

Sker en uppföljning som ger tillräckligt med underlag för att bedöma om 
säkerhetsnivån är acceptabel? Granskningen har visat på att det finns en systematisk 
och regelbunden uppföljning men att den inte syftar till att förebyggande följa upp, 
åtgärda och lära av identifierade säkerhetsbrister. Revisionsenheten bedömer att 
uppföljningen inte ger ett tillräckligt underlag för att bedöma om säkerhetsnivån är 
acceptabel. 

Sammanfattningsvis bedömer revisionsenheten att styrelsen för Närhälsan delvis 
bedriver ett personsäkerhetsarbete i enlighet med gällande regelverk. Mot bakgrund 
av detta har två rekommendationer lämnats till styrelsen. 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av ovan rekommenderar vi styrelsen för Närhälsan att stärka 
systematiken avseende inventering och analys av risker för hot och våld inom 
verksamheten och utveckla uppföljningen av personsäkerhetsarbetet. 
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Fördjupad granskning: Granskning av redovisning av 
driftprojekt 
Deloitte har på uppdrag av revisorskollegiet granskat redovisning av driftprojekt. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om redovisning av driftprojekt sker så 
att räkenskaperna blir rättvisande. Granskningen har omfattat tandvårdsstyrelsen, 
styrelsen för Närhälsan och styrelsen för Regionhälsan. 

Nedan redovisas en sammanfattning av granskningsresultatet och granskningens 
övergripande slutsatser avseende styrelsen för Närhälsan. För vidare information 
hänvisar vi till rapporten Granskning av redovisning av driftsprojekt10.  

Har projekten följt lagstiftning och regionens regelverk? Granskarna bedömer att 
styrelsen för Närhälsan till övervägande del säkerställt att projekten följt lagstiftning 
och regionens regelverk. Dock har i granskningen noterats att Närhälsan inte hanterar 
redovisningen av intäkter på samma sätt för alla projekt. För vissa projekt redovisas 
intäkten löpande allteftersom kostnaden uppkommer och för andra projekt sker 
redovisning av intäkten först i samband med att de beviljade medel erhållits. Av 
Västra Götalandsregionens rutiner framgår att intäkterna skall tas löpande i samband 
med att kostnaderna uppkommer förutom vid vissa avtal. Närhälsan behöver därför 
införa rutiner som säkerställer att intäktsredovisningen för projekten sker i enlighet 
med gällande riktlinjer från Västra Götalandsregionen alternativt gällande avtal. 
Närhälsan saknar specifikt systemstöd och gemensam plattform för uppföljning av 
sina projekt. Formaliserad uppföljning och samlad arkivering av projekten saknas.  

För att stärka den interna kontrollen inom projektprocessen och få en mer likformig 
uppföljning samt tydliggörande av dokumentationskraven så skulle Närhälsan 
behöva implementera tydliga rutiner för dessa områden. Likaså behöver nuvarande 
riktlinjer ses över och tydliggöras. 

Det bör även av rutinerna framgå hur och vem som skall kontrollera att rutinerna 
efterlevs som tänkt. Styrelsen för Närhälsan behöver därför säkerställa att det finns 
tydliga riktlinjer och rutiner för projektprocessen, både avseende ansvarsfördelning, 
uppföljning samt projektdefinitioner. Om de regiongemensamma riktlinjerna inte är 
tillräckligt tydliga bör kompletterande rutiner tas fram för den egna organisationen. 

Har projektredovisningarna kodats så att de kan särredovisas? Granskningen har 
visat att projektredovisningen har kodats så att projekten kan särredovisas. 

Har bokföringen hanterats enligt projektdirektiven? Granskningen har visat att 
Närhälsan tillämpar de koncerngemensamma projektdirektiven för den ekonomiska 
redovisningen av projekt tillsammans med de styrelsespecifika direktiven som tagits 
fram av Närhälsan. I intervjuer har det lyfts att det inte tydligt framgår av riktlinjerna 
hur investeringar ska hanteras inom ramen för ett driftprojekt. För vissa projekt 
framgår det av projektbeslutet avseende hur investeringar ska redovisas i projektet, 

 
10 Dnr: REV 2021—00096  
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dock saknas centrala interna riktlinjer inom Västra Götalandsregionen för hur 
investeringar ska redovisas i projekten. 

Vidare har granskningen visat att det inte finns någon formaliserad rutin för att 
löpande följa upp projekten inom organisationen för att säkerställa att de blir korrekt 
redovisade i redovisningen. Det blir istället upp till var och en att rapportera 
eventuella avvikelser till ekonomiavdelningen. 

Har projekten rapporterats och utvärderats enligt regelverk? I granskningen har det 
framkommit att rapporteringen av projekt hanteras i enlighet med 
överenskommelse/beslut mellan styrelse och finansiär. 

Vidar har det framkommit att det inte finns någon enhetlig eller övergripande 
uppföljning avseende utvärdering av projekten i efterhand. Nuvarande uppföljning 
sker på olika sätt inom förvaltningen och mellan olika projekt.  

I granskningen har det även framkommit att det inte finns någon gemensam 
plattform/forum för utbyte mellan projekt. Inte heller finns någon sammanställning 
av erfarenheter från tidigare projekt, som kan användas för att genomföra liknande 
projekt på ett bättre sätt i framtiden. 

Den sammanfattande bedömningen i granskningen är att styrelsen för Närhälsan 
delvis har säkerställt att säkerställt att redovisning av driftprojekt sker så att 
räkenskaperna blir rättvisande. Mot bakgrund av detta har sju rekommendationer 
lämnats till styrelsen.  

Rekommendationer 
Styrelsen för Närhälsan rekommenderas att: 

- säkerställa att intäktsredovisningen för projekten sker i enlighet med 
gällande riktlinjer från Västra Götalandsregionen eller gällande avtal.  

- säkerställa att det finns tydliga riktlinjer och rutiner för 
projektprocessen, både avseende ansvarsfördelning, uppföljning och 
definitioner. Om de regiongemensamma riktlinjerna inte är tillräckligt 
tydliga bör kompletterande rutiner tas fram för den egna organisationen.  

- upprätta rutiner som säkerställer en mer likformig uppföljning samt 
tydliggörande av dokumentationskraven för verksamhetens projekt 

- se över möjligheten att implementera ett systemstöd för attest av 
lönekostnader för att stärka den interna kontrollen i projektprocessen.  

- tillse att det införs rutiner som innebär en tydligare kommunikation och 
uppföljning mellan projektledare och ekonomiavdelning både avseende 
ekonomisk uppföljning samt kunskap om projekten för att säkerställa att 
projekten redovisas på ett korrekt sätt i bokföringen. 

- införa rutiner som innebär att uppföljning och utvärdering av projekt 
sker på samma sätt för samtliga projekt inom organisationen.  

- införa rutiner som innebär att erfarenheter från utförda projekt samlas på 
ett bra sätt så att de kan användas för att genomföra liknade projekt på 
ett bättre sätt i framtiden. 
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Sammanfattande bedömning verksamhetsstyrning 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens för Närhälsan verksamhetsstyrning i 
allt väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsenheten bedömer att 
Närhälsan i sin detaljbudget och verksamhetsplan har följt anvisning och arbetat in 
regionfullmäktiges prioriterade mål. Revisionsenheten bedömer att Närhälsan inte 
fullt ut når regionfullmäktiges mål. 

Revisionsenhetens granskning har funnit att beslut som avser ledning och styrning 
tagits i enlighet med fastställd delegeringsordning11. Styrelsen har inte överlåtit 
beslutanderätten i ärenden som enligt kommunallagen inte får delegeras.12  
Revisionsenhetens bedömning är att det inte förekommit obehörigt beslutsfattande.  
 
Revisionsenheten bedömer att styrelsens Närhälsan arbete med informationssäkerhet 
inte fullt är tillräckligt och ändamålsenligt. Mot bakgrund av detta lämnas en 
rekommendation till styrelsen. 
 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Närhälsan delvis bedriver arbetet med 
personsäkerhet i enlighet med gällande lagstiftning och övriga regelverk. Mot 
bakgrund av detta lämnas två rekommendationer till styrelsen. 
 
Den sammanfattande bedömningen i granskningen av driftprojekt är att styrelsen  
för Närhälsan delvis har säkerställt att redovisning av driftprojekt sker så att 
räkenskaperna blir rättvisande. Mot bakgrund av detta har sju rekommendationer 
lämnats till styrelsen. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll (IK). Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och 
formalia. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Iakttagelser 
Närhälsan arbetar efter årshjul för IK. I september gör styrelsen (enbart politiker)  
sin riskanalys. Förvaltningen har en arbetsgrupp som arbetar med frågan över året. 
Beredning av styrelsens identifierade risker sker mellan september och november 
och i november tar styrelsen beslut.13 14 

Styrelsen för Närhälsan har i oktober och november 2020 beslutat om riskanalys 
samt 2021 års intern kontrollplan.15 Hela styrelsen är involverad och aktiva i arbetet. 
Riskerna och kontrollmomenten har rapporterats till styrelsen två gånger under året, 
årsuppföljningen rapporterades i februari 2022. Enligt protokoll så uppvisar några 

 
11 Delegeringsordning Närhälsan  
12 Kommunallagen 38§ Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
13 Närhälsans protokoll 2021  
14 Dialogmöte 2021.09.15 mötesanteckningar REV 2021–00066 
15 IK plan PVV 2020–00764 
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kontroller avvikelser som behöver åtgärdas. Bedömning har genomförts och förslag 
till åtgärder finns framtagna. 

Bisysslor är inte med i plan för intern kontroll. En redovisning av beslut om bisysslor 
lämnas till styrelsen för Närhälsan en gång per år. Under 2021 ansökte 153 
medarbetare om att en bisyssla skulle beviljas. 149 ansökningar beviljades och fyra 
avslogs. Vi har inte noterat avvikelse från regionalt beslutade rutiner för hantering av 
bisysslor.  

Under 2021 har cirka 282 personuppgiftsincidenter rapporterats från verksamheten 
varav 56 anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, jämfört med 35 under 2020. 

Närhälsan har tagit fram en organisation för att säkerställa att regelverket för GDPR 
tillämpas. Organisationen består av två delar med en förvaltningsgemensam del och 
en lokal del. Styrelsen får information om arbetet med GDPR en gång per år. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att Närhälsans arbete med internkontroll i allt 
väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.16 Vår bedömning är att arbetet följer 
regionens riktlinjer för internkontroll.17  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas. 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 
 
Lämnade rekommendationer  
2019 Årsrapport Diarienummer REV 2019–00090 

2020 årsrapport Diarienummer REV 2020 - 00056  

Omhändertagen 
Ja delvis nej  

2019 Styrelse rekommenderas att fortsatt stärka sin styrning, uppföljning och 
interna kontroll avseende följsamhet till regelverk. 

Ja 

2020 Styrelsen för Närhälsan rekommenderas att fortsatt utveckla uppföljning 
av måluppfyllelse. 

Delvis 

2020 Styrelsen för Närhälsan rekommenderas att säkerställa ändamålsenlig 
journalföring. 

Ja 

2020 Styrelsen för Närhälsan rekommenderas att säkerställa rutiner för att 
förebygga säkerhetsbrister i datasystem. 

Delvis 

 
16 KL 6 §6  
17 Regionens policy för styrning och riktlinjer för intern kontroll  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34214?a=false&guest=true
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Rekommendationer 
Närhälsan rekommenderas att mer aktivt styra för att komma till rätta med de brister 
som revisionen noterat i tidigare års granskning. 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar följande 
delar: 

• översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
• löpande redovisningsrutiner 
• årsbokslut. 

Därutöver har granskning av redovisning av driftprojekt genomförts under året. 
Granskningens resultat redovisas i särskild projektrapport, diarienummer  
REV 2021–00096.  

Sammanfattande rapport från Deloitte för Närhälsan – 
granskning av redovisning för 2021 
Vi har utfört en översiktlig granskning av årsbokslutet för Närhälsan för 
räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31. Vår översiktliga granskning har utförts i 
enlighet med god granskningssed för översiktlig granskning av kommunal 
verksamhet. Granskningen har omfattat löpande granskning, delårsrapport och 
årsbokslut. Utifrån granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar. 

Löpande granskning och granskning av delårsrapport  

Löpande granskning  
Vi har genomfört löpande granskning av nämndens interna processer samt kostnader. 
Resultatet från vår granskning har avlämnats i särskilt rekommendationsbrev.  

Granskning av delårsrapport  
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för nämnden inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och lagen om kommunal bokföring 
och redovisning.  

Bokslutsgranskning 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet för nämnden inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och lagen om kommunal bokföring 
och redovisning. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen för Närhälsan följande sammanfattande 
bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen. Granskningen har 
genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog med berörda 
verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Närhälsan, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av covid-19-pandemin 
motiverat. I årets granskning noteras dock en del brister som styrelsen för Närhälsan 
bör åtgärda. Vi vill också påpeka att brist som noterats i revisionsgranskning under 
tidigare år fortfarande kvarstår. I årsrapporten lämnas därför rekommendationer inom 
områden som styrelsen under 2022 bör utveckla och förbättra och som ansvarig 
yrkesrevisor kommer att återkomma till under revisionsåret 2022. 

Rekommendationer 
För verksamhetsåret 2021 ges följande rekommendationer till styrelsen för 
Närhälsan: 

− Styrelsen rekommenderades 2020 att göra en bedömning av måluppfyllelsen  
för regionfullmäktiges mål. Rekommendationen kvarstår. 

− Styrelsen rekommenderas att i samverkan stärka sina insatser för att möta 
behovet av vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för  
att nå tillgänglighetsmålen. 

− Styrelsen rekommenderas att stärka informationssäkerhetsarbetet avseende 
kontinuitets- och behörighetshantering samt uppföljning. 

− Styrelsen rekommenderas att stärka systematiken avseende inventering och 
analys av risker för hot och våld inom verksamheten och utveckla uppföljningen 
av personsäkerhetsarbetet. 

− Styrelsen ges ett antal rekommendationer för att säkerställa att intäkts-
redovisningen för projekten sker i enlighet med gällande riktlinjer från  
Västra Götalandsregionen eller gällande avtal. 

− Styrelsen för Närhälsan rekommenderas också att mer aktivt styra för att komma 
till rätta med de brister som revisionen noterat i sin granskning.  
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Bilaga 1: Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den 
norm eller referens som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterier kan 
vara lagar, förordningar och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges beslut, 
mål och direktiv samt policyer och riktlinjer med mera. 

Årets granskning av styrelsen för Närhälsan utgår från följande revisionskriterier: 

- Kommunallagen (2017:725) 
- Förvaltningslagen (2019:900) 
- Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
- Arbetstidslag (1982:673) 
- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)  
- Patientdatalagen (2008:355) 
- Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679) 
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om 

katastrofmedicinsk beredskap 
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
- RF:s budget för 2021 beslutad av RF 2020-06-09 (Dnr: RS 2020–

03070) 

- RF:s tilläggsbudget 2021 beslutad av RF 2020-10-20 (Dnr: RS 2020–03070) 

- Reglemente, beslutad av RF 2019-06-10 – 11 diarienummer RS 2018–03535 
- Delegeringsordning diarienummer PVV 2020–00383 och från 20210312 

PVV 2021–00001 
- Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 diarienummer 2019–02491 
- Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12 

diarienummer RS 2017–04735 
- Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 

diarienummer RS 2017–02773 
- Övriga relevanta policyer 
- Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12 

diarienummer RS 2019–06176 
- Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS 

2020-06-23, diarienummer RS-2020-02906 
- Rutin uppföljning 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-16 2021–

00255 
- Detaljanvisning årsbokslut 2021 på intranätet 
- Regionens ekonomihandbok på intranätet 
- Riktlinje mot korruption, mutor och jäv 
- Övriga relevanta riktlinjer 

https://hittaidiariet.vgregion.se/download.do?id=1590675&filename=Riktlinjer+mot+korruption%2C+mutor+och+j%C3%A4v.pdf
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Bilaga 2: Upprättade rapporter och 
granskningsunderlag  
 
Diarienummer Granskningsrapport 

REV 2021 – 00094  Fördjupad granskning – psykisk ohälsa 

REV 2021 – 00066  Granskning av styrelsens för Närhälsan arbete med 
informationssäkerhet 

REV 2021 – 00066  Granskning av styrelsens för Närhälsan arbete med att 
säkerställa personsäkerhet 

REV 2021 – 00096  Fördjupad granskning – redovisning av driftprojekt  

REV 2021 – 00066  Mötesanteckning dialogmöte 

REV 2022 – 00029  Granskningsrapport räkenskaper Deloitte 

2021  Styrelsens protokoll §1-§97, handlingar och beslut 

2021  Mötesanteckningar, protokoll och beslut i 
förvaltningsledning 

2021  Uttag cognos 2022-02-04 

2021  Dokument i diarium – alla, inklusive 
dokument/handlingar från myndigheter avseende 
Närhälsan 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för Regionhälsan 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Förutsättningarna för revision av regionens verksamheter år 2021 ser annorlunda ut 
än tidigare år. Pandemin har väsentligt förändrat utgångspunkterna för årets revision. 
Covid-19 har präglat både revisionens och nämnder och styrelsers arbete under året. 

Ekonomi 
Styrelsens resultat för verksamhetsåret 2021 är 3,1 miljoner kronor. 
 
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Nämndens ekonomiska 
resultat bedöms vara tillfredsställande. 

Verksamhet 
Måluppfyllelse 
Revisionsenhetens bedömning är att Styrelsen för Regionhälsan har arbetat med 
regionfullmäktiges mål på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Däremot bör styrelsen se till att det för samtliga mål vid delårsrapporteringen sker en 
bedömning av måluppfyllelse med en prognos för helår. 

Granskning av bisysslor inom Regionhälsan 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens interna kontroll avseende anställdas 
bisysslor är tillräcklig.   

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom Regionhälsan 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens systematiska arbetsmiljöarbete 
genomförs i enlighet med gällande lagstiftning.   

Styrelsens arbete med dataskyddsförordningen (GDPR) 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har arbetat på ett ändamålsenligt sätt 
med att implementera GDPR i organisationen men att det finns delar som fortsatt 
behöver stärkas.  

Styrelsens styrning under covid-19 
Vad gäller konsekvenser av covid-19 är det revisionsenhetens bedömning att 
styrelsen, under 2021, har arbetat på ett ändamålsenligt sätt med de frågor som 
uppkommit till följd av pandemin. 

Fördjupad granskning av redovisning av driftprojekt 
Revisionsbyrån Deloitte har på uppdrag av revisorskollegiet granskat redovisning av 
driftprojekt. Den samlade bedömningen utifrån genomförd granskning är att 
Styrelsen för Regionhälsan delvis har säkerställt att redovisning av driftprojekt sker 
så att räkenskaperna blir rättvisande. Sju rekommendationer lämnades. 
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Fördjupad granskning av psykisk ohälsa 
Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att verksamheterna inte 
når de lagstadgade tillgänglighetskraven eller de mål som regionfullmäktige har beslutat 
om. Stärkta åtgärder i samverkan krävs för förbättrad tillgänglighet. Vår bedömning är 
vidare att granskade nämnder och styrelser inte i tillräcklig omfattning planerat och  
styrt för ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa.  

Revisionsenhetens bedömning är vidare att styrelserna mer aktivt skulle ha vidtagit 
åtgärder för att prioritera patientgruppen. Revisionsenhetens bedömning är att 
verksamheterna uppfyller de krav på samverkan som finns i reglementet. En 
rekommendation lämnades till styrelsen. 

Intern styrning och kontroll 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen har en tillräcklig intern kontroll.  
Däremot bedömer vi att uppföljning av den interna kontrollplanen kan utvecklas i 
syfte att belysa identifierade avvikelser vid genomförda kontroller på ett tydligare 
sätt. 

Räkenskaper 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens årsbokslut är i allt väsentligt upprättat 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed och 
bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning per den 31 december 
2021. 
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Årets granskning 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån styrelsens 
ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs 
i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser  
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Charlotte Nätstrand. Därtill har räkenskaperna 
granskats av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna 
Stenberg som är revisionsdirektör.  

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 
 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget och styrelsens reglemente. 
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Resultatet av granskningen 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser  
som gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som nämnden bör vidta.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs nämndens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Av årsredovisningen framgår att Regionhälsan redovisar ett resultat om 3,1 miljoner 
kronor vilket är 15,7 miljoner kronor bättre än budget men 7,3 miljoner kronor sämre 
jämfört med föregående år.  

Regionhälsans positiva resultat förklaras dels av den omställning av medarbetare 
som gjordes under pandemin för att prioritera covid-19-vård, dels av att planerade 
nätverksaktiviteter och kurser för ST-läkare inte har kunnat genomföras samt att 
vissa enheter har haft begränsad verksamhet. 

För 2021 har intäkterna ökat med 574 miljoner kronor (26,9 procent) jämfört med 
föregående år och 960 miljoner kronor mot budget. Den positiva avvikelsen beror 
bland annat på ersättningar för laboratorieanalyser och merkostnader kopplat till 
covid-19 samt att Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg överfördes till 
Regionhälsan från koncernkontoret den 1 januari 2021.  

Regionhälsans kostnader har ökat med 581 miljoner kronor (27,3 procent) jämfört 
med föregående år och 945 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnadsökningen 
förklaras till stor del av tillkommande kostnader för laboratorieanalyser, ökad 
bemanning inom 1177 Vårdguiden på telefon samt tillfällig regional smittspårnings-
enhet. 

Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) redovisar ett negativt resultat på -13,2 miljoner 
kronor vilket avviker mot budget med 13,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen 
förklaras i stort av kostnader för redundansavtal med SOS-Alarm AB. Redundans-
kostnad utgår för de samtal som SvLc inte tar inom 30 sekunder. Under 2021 har 
SvLc hanterat 90 procent av inkommande samtal. Ytterligare en förklaring till 
avvikelsen är ökade personalkostnader på grund av nyrekryteringar under året. 
Vidare har inte verksamheten fått full kompensation för merkostnader kopplade till 
covid-19 på grund av förändrat regelverk under 2021. Detta har påverkat resultatet 
negativt med 1,1 miljoner kronor. 

Regionhälsans utgående egna kapital för 2021 uppgår till 41,7 miljoner kronor. I 
samband med detaljbudget för 2021 fick Regionhälsan beviljat att ianspråkta eget 
kapital för att finansiera projektet Framtidens vårdinformationsmiljö, vidare-
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utbildning av sjuksköterskor samt fyra PTP-platser. Då ett positivt resultat för  
2021 föreligger kommer Regionhälsan inte att utnyttja beviljat eget kapital. 

Bedömning  

Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Nämndens ekonomiska 
resultat bedöms vara tillfredsställande. 

Rekommendationer  

Ingen rekommendation ges. 

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Vår granskning av nämndens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• att den omfattar samtliga för nämnden relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från nämndens specifika uppdrag och ansvar 

• att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• att nämnden och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat 
på bristande måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse  
Styrelsen har arbetat med fem av regionfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande 
fokusområden under år 2021. Styrelsen har bedömt följande måluppfyllelse för 
dessa: 

- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras (målet är uppnått) 

- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka  
(målet är delvis uppnått) 

- Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska  
(målet är delvis uppnått) 

- Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård 
(målet är uppnått) 

- Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- 
och kompetensutveckling (målet är uppnått). 
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Styrelsen har, utöver regionfullmäktiges prioriterade mål, fastställt ett eget  
prioriterat mål: 
 
- Med tillit vågar vi vara nytänkande (målet är uppnått). 

Iakttagelser 
Granskningen har visat att styrelsen i delårsrapport för augusti 2021 redogör för 
regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden. Det har gjorts en uppföljning 
av genomfört arbete och aktiviteter för respektive mål och fokusområde.   

I koncernkontorets anvisning för ”Rubrikstruktur och anvisningar delårsrapport 
augusti och årsredovisning 2021” framgår att vid bedömning av måluppfyllelse i 
augusti är det en prognos för helår som bedömningen avser. 

I delårsrapporten har styrelsen gjort bedömningen att två av målen delvis kommer att 
kunna uppnås och att ett av målen kommer att uppnås. Vi har dock konstaterat att det 
för två av målen saknas en bedömning av måluppfyllelse med en prognos för helår,  
i enlighet med koncernkontorets anvisning.  

I årsredovisningen framgår regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden. 
Uppföljning av mål och fokusområden görs och en bedömning av måluppfyllelse 
framgår för samtliga mål. Aktiviteter kopplade till respektive mål redovisas och har 
status pågående eller klara.  

Bedömning 
Revisionsenhetens bedömning är att Styrelsen för Regionhälsan har arbetat med 
regionfullmäktiges mål på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Däremot bör styrelsen se till att det för samtliga mål vid delårsrapporteringen sker en 
bedömning av måluppfyllelse med en prognos för helår. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grund-
läggande granskning av nämndens verksamhetsstyrning: 

Granskning av bisysslor inom Regionhälsan1 
Under 2021 gjorde revisionsenheten en fördjupad granskning av bisysslor inom 
Regionhälsan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens interna 

 
1 Dnr: REV 2021-00067 
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kontroll avseende anställdas bisysslor är tillräcklig. Rapporten i sin helhet finns som 
en bilaga till granskningsredogörelsen. 

Nedan presenteras de övergripande slutsatserna i granskningen. 

Rutiner avseende bisysslor 
Granskningen har visat att Regionhälsan följer de regiongemensamma rutinerna 
avseende bisysslor och alla bisysslor ska registreras i systemet Barium. Vidare finns 
frågan om bisysslor med vid introduktion av chefer och medarbetare samt vid årliga 
medarbetarsamtal.  

Alla bisysslor ska registreras i Barium och ska beviljas eller avslås av HR-chef eller 
förvaltningsdirektör. När bisysslan registreras i Barium blir den tidsatt och vid 
omprövning av bisysslan skickar Barium ett automatiskt mejl till berörd chef och 
medarbetare.  

Kontroller och uppföljning 
Under 2021 finns vid granskningstillfället 78 bisysslor registrerade. Inom HR-
avdelningens egna internkontroller genomförs årligen stickprov av registrerade 
bisysslor för att kontrollera kvalitet i dokumentation och bedömningar samt om 
bisysslan är godkänd av rätt person.   

Under granskningens gång genomfördes en kontroll som inte visade på några 
väsentliga avvikelser. Kontrollen har dock föranlett att frågan avseende vilka 
begränsningar som kan genomföras i systemet har väckts.   

I slutet av 2020 genomfördes en sammanställning av HR-avdelningen avseende  
alla bisysslor under året. En liknande sammanställning är planerad att genomföras 
årligen.  

Sammanfattningsvis har inga väsentliga avvikelser konstaterats i granskningen och 
styrelsens interna kontroll avseende anställdas bisysslor bedöms som tillräcklig.   

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom Regionhälsan2 
Under 2021 gjorde revisionsenheten en fördjupad granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Regionhälsan. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om styrelsens systematiska arbetsmiljöarbete genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning. Rapporten i sin helhet finns som en bilaga till årsrapporten. 

Organisation och styrning 
I granskningen har det framkommit att Regionhälsan använder sig av 
arbetsmiljöguiden och att de från centralt håll inom Regionhälsan varit tydliga med 
att det är arbetsmiljöguiden som ska användas inom förvaltningen.  

Arbetsmiljöfrågor tas upp på arbetsplatsträffar (APT) som en stående punkt och i 
årliga medarbetarsamtal men även inom ramen för förvaltningens 
samverkansgrupper. Ledningsgrupper och samverkansgrupper inom Regionhälsan 
följer utfall av sjukfrånvaro, bemanning övertid, personalomsättning med mera.   
 
2 Dnr: REV 2021-00067 
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Riskhantering och skyddsronder 
I granskningen har det framkommit att skyddsronder genomförs årligen och den 
psykosociala arbetsmiljön följs upp med enkät. Vid riskanalyser används den mall 
som finns framtagen inom Västra Götalandsregionen (VGR) och att riskanalyser 
genomförts/genomförs vid förändringar av arbetsförhållanden.  

Tillbudsrapportering 
I granskningen har det framkommit att tillbudsrapportering är ett förbättringsområde 
och att Regionhälsan har sett tendenser till en underrapportering av tillbud. Vidare 
har det framkommit att tillbuden rapporteras i MedControl och att det finns rutiner 
som är kända bland medarbetarna.  

Skyddsombuds och medarbetares medverkan och kompetens 
I granskningen har det framkommit att Regionhälsan använder sig av den utbildning 
som finns inom VGR. Däremot efterfrågas utbildning i hur de arbetar med 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom Regionhälsan. 

Uppföljning 
I granskning har det framkommit att det görs uppföljning av skyddsronderna och av 
de enkäter som genomförs inom arbetsmiljöområdet. Det skrivs även rapport till 
OSG3 och ledningsgrupp. Vidare följs handlingsplaner och resultat av åtgärdsförslag 
upp i samverkansgrupper och ledningsgrupper. 

Sammanfattningsvis har inga väsentliga avvikelser konstaterats i granskningen och 
vi bedömer att styrelsens systematiska arbetsmiljöarbete genomförs i enlighet med 
gällande lagstiftning.   

Styrelsens arbete med dataskyddsförordningen (GDPR) 
Granskningen har visat att Regionhälsan har arbetat med att implementera  
GDPR-organisationen.  

Dataskyddsombud har utsetts och anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
Därutöver har personuppgiftsansvarig utsett en incidentansvarig som ska säkerställa 
att varje personuppgiftsincident omhändertas på rätt sätt. 

Vidare har granskningen visat att Regionhälsan har tillsatt en säkerhetssamordnare 
som tillsammans med ansvarig stabschef bedömer och hanterar personuppgifts-
incidenter samt gör eventuella anmälningar till IMY. Under första halvåret år 2021 
rapporterades 13 personuppgiftsincidenter in i MedControl, varav tre anmäldes till 
IMY. 

Vidare har granskningen visat att Regionhälsan följer de riktlinjer som Västra 
Götalandsregionen har tagit fram. Det kvarstår ett arbete med att se över rutinen för 
personuppgiftsbiträdesavtal. Det pågår även ett arbete med att utreda om det finns 
personuppgiftsbiträdesavtal kvar sedan delningen av Närhälsan och Regionhälsan 
genomfördes.  

 
3 Områdets samverkansgrupp 
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Vad gäller informationsklassificering följer Regionhälsan den regionala rutinen. 
Förvaltningen har klassificerat information i de fall där det har varit tillämpbart 
exempelvis vid risk- och sårbarhetsanalys i samband med organisationsförändringar. 
Regionhälsan kommer fortsätta arbeta med att säkerställa att informations-
klassificering genomförs och att eventuella brister identifieras och åtgärdas. 

Styrelsens styrning under covid-19 
Förvaltningen tog tidigt fram beredskapsplaner och gjorde scenariobeskrivningar 
utifrån olika bemanningssituationer. Även speciella planer togs fram avseende 1177 
Vårdguiden på telefon och Sjukvårdens larmcentral eftersom de är kritiska 
verksamheter för Västra Götalandsregionens samlade insats. 

Styrelsen för Regionhälsan fick sommaren 2020 ett uppdrag från regionstyrelsen att 
starta en tillfällig smittspårningsenhet. I februari 2021 fattade enheten beslut om att 
fortsätta sin verksamhet under hela 2021. 

Granskningen har visat att Regionhälsan har på flera sätt anpassat och skapat 
lösningar under pandemin för att dels underlätta och avlasta verksamheten dels för 
att fortsätta ha en bra tillgänglighet till vård. Detta arbete fortsatte även under 2021. 

Under året har vissa enheter haft begränsad verksamhet, exempelvis preventiv-
medelsrådgivning, cellprovtagning, osteoporos och ungdomsmottagningar. Digitala 
tjänster och användningen av dem har ökat kraftigt så som chattbot, hem-
monitorering, digitala vårdmöten och digital smittspårning.  

Vad gäller cellprovtagningen som under pandemin pausades i perioder har en kö 
byggts upp. Under år 2021 startades ett projekt för HPV-självprovtagning i syfta att 
korta kön. Projektet är hittills framgångsrikt och verksamheten ser positivt på 
utvecklingen.  

Granskningen har visat att styrelsen har löpande informerats under 2021 om 
pandemins effekter på såväl verksamhet som personal och ekonomi. 

Fördjupad granskning: Granskning av redovisning av driftprojekt4 
Deloitte har på uppdrag av revisorskollegiet granskat redovisning av driftprojekt. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om redovisning av driftprojekt sker så 
att räkenskaperna blir rättvisande. Granskningen har omfattat Tandvårdsstyrelsen, 
Styrelsen för Närhälsan och Styrelsen för Regionhälsan. 

Nedan redovisas en sammanfattning av granskningsresultatet och granskningens 
övergripande slutsatser avseende Styrelsen för Regionhälsan. För vidare information 
hänvisar vi till rapporten Granskning av redovisning av driftsprojekt. 

 
  

 
4 Rapport: ”Granskning av redovisning av driftprojekt”, Dnr: REV 2021—00096, beslutad av 
revisorskollegiet 2021-12-08 
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Har projekten följt lagstiftning och regionens regelverk? 
Granskningen har visat att Regionhälsan använder sig av den definition som Västra 
Götalandsregionen har tagit fram. Vidare har det konstaterats i granskningen att 
definitionen av vad som ska redovisas som ett projekt inte är helt tydlig för hela 
organisationen. Det verkar inte heller vara full samsyn av vad som ska redovisas som 
ett projekt mellan controller, redovisningsekonom och projektledare. 

Förutom de centrala riktlinjerna har Regionhälsan även egna framtagna riktlinjer för 
ekonomisk hantering av projekt. Dessa är relativt kortfattade och presenterade i 
punktform och det framgår inte tydligt vad varje punkt innebär. 

Vidare har granskningen visat att Regionhälsan inte har något specifikt projekt-
uppföljningssystem utan projektuppföljning sker med hjälp av ekonomisystemet 
Raindance. Uppföljningen av projekten är inte likformig utan respektive projekt har 
utvecklat egna metoder och mallar för uppföljning. 

Har projektredovisningarna kodats så att de kan särredovisas? 
Granskningen har visat att projektredovisningen har kodats så att projekten kan 
särredovisas. 

Har bokföringen hanterats enligt projektdirektiven? 
Granskningen har visat att Regionhälsan tillämpar de koncerngemensamma 
projektdirektiven för den ekonomiska redovisningen av projekt tillsammans med de 
styrelsespecifika direktiven som tagits fram av Regionhälsan. I intervjuer har det 
lyfts att det inte tydligt framgår av riktlinjerna hur investeringar ska hanteras inom 
ramen för ett driftprojekt. För vissa projekt framgår det av projektbeslutet avseende 
hur investeringar ska redovisas i projektet, dock saknas centrala interna riktlinjer 
inom Västra Götalandsregionen för hur investeringar ska redovisas i projekten. 

Vidare har granskningen visat att det inte finns någon formaliserad rutin för att 
löpande följa upp projekten inom organisationen för att säkerställa att de blir korrekt 
redovisade i redovisningen. Det blir i stället upp till var och en att rapportera 
eventuella avvikelser till ekonomiavdelningen.  

Har projekten rapporterats och utvärderats enligt regelverk? 
I granskningen har det framkommit att rapporteringen av projekt hanteras i enlighet 
med överenskommelse/beslut mellan styrelse och finansiär. 

Vidar har det framkommit att det inte finns någon enhetlig eller övergripande 
uppföljning avseende utvärdering av projekten i efterhand. Nuvarande uppföljning 
sker på olika sätt inom förvaltningen och mellan olika projekt.  

I granskningen har det även framkommit att det inte finns någon gemensam 
plattform/forum för utbyte mellan projekt. Inte heller finns någon sammanställning 
av erfarenheter från tidigare projekt, som kan användas för att genomföra liknande 
projekt på ett bättre sätt i framtiden. 

Den sammanfattande bedömningen i granskningen är att Styrelsen för Regionhälsan 
delvis har säkerställt att redovisning av driftprojekt sker så att räkenskaperna blir 
rättvisande. Mot bakgrund av detta har sju rekommendationer lämnats till styrelsen. 
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Fördjupad granskning: Psykisk ohälsa5 
Revisionen i Västra Götalandsregionen har granskat om regionens nämnder och styrelser 
inom hälso- och sjukvård arbetar ändamålsenligt mot regionfullmäktiges mål om 
minskad psykisk ohälsa med fokus på målgruppen barn och unga. Granskningen 
omfattar hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, östra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för 
Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
styrelsen för Skaraborgs sjukhus samt styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.  

Granskningen har syftat till att bedöma om berörda nämnder/styrelser utifrån sitt 
uppdrag i sin planering har säkerställt beredskap för att omhänderta ett ökande behov av 
psykiatrisk vård. 

Granskningen har visat att tillgängligheten till vård och behandling för barn och unga 
med psykisk ohälsa brister samt att tillgängligheten har försämrats under 2021. Det finns 
ett stort vårdbehov i regionen som inte är omhändertaget. Ett antal initiativ och åtgärder 
har vidtagits för att förbättra tillgängligheten, men de har inte lett till förbättringar ställt 
till regionfullmäktiges mål till exempel när det gäller minskade väntetider. Granskningen 
har också visat att behovet av Barn- och ungdomspsykiatrins, BUP:s, resurser är större 
än nuvarande kapacitet. Det kan relateras till stora volymer, långa vårdtider, ökat 
söktryck, svårigheter att rekrytera vårdpersonal och den pågående pandemin.  

Granskningen har även visat att det finns behov av att förstärka första linjens vård. Med 
första linjens vård menas verksamheter som tar emot barn och unga som visar tidiga 
tecken på psykiska besvär och lindriga psykiatriska tillstånd oavsett orsak. Ett arbete 
pågår med omställning till regional samordning och förstärkta insatser i första linjen 
men det brister i tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa ställt till 
regionfullmäktiges mål. 

I granskningen har det framkommit att samverkan mellan vårdgivare fungerar väl men 
att det också finns svårigheter. En del beror på okunskap om varandras ansvar och 
organisation. Då det finns brister i kommunikationen mellan primärvård och skolan 
respektive elevhälsan bör kommunikationsinsatserna stärkas. 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att verksamheterna inte 
når de lagstadgade tillgänglighetskraven eller de mål som regionfullmäktige har beslutat 
om. Stärkta åtgärder i samverkan krävs för förbättrad tillgänglighet. Vår bedömning är 
vidare att granskade nämnder och styrelser inte i tillräcklig omfattning planerat och  
styrt för ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Ställt till region-
fullmäktiges mål i budgeten och hälso- och sjukvårdslagens krav om vård på lika villkor 
är inte vidtagna åtgärder tillräckliga. Möjligheten att vidta åtgärder har dessutom 
begränsats av pandemin. Dock saknas initiativ och beslut i de granskade styrelserna om 
ytterligare förbättringsåtgärder för barn och unga med psykisk ohälsa under 2021. 

 
5 Rapport: ”Psykisk ohälsa”, Dnr: REV 2021–00094, beslutad av revisorskollegiet 2022-01-26 
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Revisionsenhetens bedömning är vidare att styrelserna mer aktivt skulle ha vidtagit 
åtgärder för att prioritera patientgruppen. Revisionsenhetens bedömning är att 
verksamheterna uppfyller de krav på samverkan som finns i reglementet. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen i huvudsak har arbetat med frågorna på 
ett ändamålsenligt sätt. Förbättringsområden har lyfts inom den fördjupade 
granskningen av redovisning av driftprojekt samt inom psykisk ohälsa. 

Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Regionhälsan har arbetat på ett 
ändamålsenligt sätt med att implementera GDPR i organisationen men att det finns 
delar som fortsatt behöver stärkas.  

Vad gäller konsekvenser av covid-19 är det revisionsenheten bedömning att 
styrelsen, under 2021, har arbetat på ett ändamålsenligt sätt med de frågor som 
uppkommit till följd av pandemin. 

Rekommendationer 
Med anledning av de förbättringsområden som har framkommit avseende 
redovisning av driftprojekt rekommenderas styrelsen att: 

- beakta de synpunkter som har lämnats i granskningen av redovisning av 
driftprojekt och vidta åtgärder för att omhänderta granskningens 
rekommendationer. 

 
Mot anledning av de förbättringsområden som har framkommit avseende psykisk 
ohälsa rekommenderas styrelsen att: 

- i samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av vård och 
behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen.  

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs nämndens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Styrmiljö, styrdokument och formalia 
Styrelsen för Regionhälsans arbete bedrivs med utgångspunkt i regionfullmäktiges 
budget, reglementet och delegationsordning samt styrelsens detaljbudget. Styrelsen 
har även att följa de policys och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om.  

Styrelsen fastställer årligen sina mål för det kommande året i detaljbudgeten. Målen 
återfinns även i verksamhetsplanen tillsammans med strategier, aktiviteter och 
målvärden. 

Utöver reglementet har styrelsen beslutat om en instruktion till förvaltningschef som 
beskriver det ansvar som styrelsen har fördelat till förvaltningschef. 
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Iakttagelser 
Styrelsen har i oktober månad år 2020 beslutat om detaljbudget för 2021 och om 
internkontrollplanen för 2021.6  

Av internkontrollplanen framgår bland annat genomförd riskanalys samt att det  
är 13 kontroller som ska genomföras under året och rapporteras till styrelsen. 
Däremot framgår inte vem som ska utföra kontrollerna. Områden som ska 
kontrolleras är grupperade i områdena verksamhetens genomförande, ekonomi, 
personal- och kompetensförsörjning, samverkan och beroende av andra parter, 
informationshantering och IT samt säkerhet och trygghet.  

Vi har kunnat utläsa av tjänsteutlåtandet Plan för intern kontroll 2021 att rapport om 
resultat ska ges i samband med styrelsemöte eller enligt beslut av styrelsen. 
Rapportering av 2021 års plan ska också göras i samband med årsredovisning för 
2021.7 

Granskningen har visat att uppföljning av internkontrollplan har rapporterats till 
styrelsen i samband med årsredovisningen för 2021. Av uppföljningen framgår vilka 
kontroller som har genomförts, metod, resultat och förslag på åtgärder. Vi har 
konstaterat att för sju av kontrollerna har avvikelser identifierats men det ges ingen 
beskrivning av vilka avvikelserna är.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll. 
 
Vi bedömer att den årliga uppföljningen av den interna kontrollplanen kan utvecklas 
i syfte att belysa identifierade avvikelser vid genomförda kontroller på ett tydligare 
sätt. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 

Granskning måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål 

I 2020 års årsrapport gjorde revisionen bedömningen att det i årsredovisningen 
saknades en bedömning av måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål. 
Styrelsen rekommenderades att: 

- göra en bedömning av måluppfyllelsen för regionfullmäktiges mål. 

 
6 Protokoll styrelsen för Regionhälsan 2020-10-28, 90–91§§. 
7 Dnr: RHS 2020–00295. 
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Uppföljning av rekommendationen återfinns under avsnitt Verksamhet - 
måluppfyllelse. 

Bedömning 

Vår bedömning är att det i årsredovisningen för år 2021 görs en bedömning av 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål. Vi bedömer därmed att 
rekommendationen är omhändertagen. 

Granskning inventering av projekt och anläggningstillgångar 

I 2020 års årsrapport gjorde revisionen bedömningen att rekommendationer till 
styrelsen från tidigare år delvis var omhändertagna. Styrelsen hade rekommenderats 
att: 

- inventera de projekt som finns uppbokade i balansräkningen, för att 
tydliggöra att projekten är aktiva och att underlag finns 

- inventera anläggningstillgångar för att säkerställa ett uppdaterat 
anläggningsregister. 

Granskningen har visat att förvaltningen har genomfört inventering av projekt men 
att viss komplettering kvarstår. Enligt Regionhälsan sker uppföljning av projekten 
bland annat vid dialogmöten med regionområdescheferna men även vid presidie- och 
styrelsemöten.  

Vad gäller inventering av anläggningstillgångar har granskningen visat att arbetet har 
skjutits fram på grund av pandemin. Enligt Regionhälsan har viss inventeringen dock 
genomförts men att arbetet fortsätter under 2022. 

Bedömning 

Revisionsenheten bedömer att rekommendationen avseende inventering av projekt är 
omhändertagen. 

Revisionsenheten bedömer att rekommendationen avseende inventering av 
anläggningstillgångar kvarstår som delvis omhändertagen. 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport  
är upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av revisionsbyrån Deloitte och 
innefattar följande delar; 

- översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- löpande redovisningsrutiner 
- årsbokslut. 
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Nedan visas resultatet av granskningen.  

Iakttagelser 

Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 

Revisionsbyrån Deloitte har granskat delårsrapporten översiktligt, vilket innebär att 
granskningen har varit inriktad på en övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen. Det har i deras översiktliga granskning av delårsrapporten per augusti 
år 2021 inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med gällande föreskrifter 
och god redovisningssed. 

Löpande redovisningsrutiner 

Resultatet av granskningen redovisas i det rekommendationsbrev som har skickats 
till förvaltningen. Sammanställningen innehåller revisorernas iakttagelser och 
rekommendationer. Revisorerna pekar på några förbättringsåtgärder som syftar till 
att stärka den interna kontrollen inom granskade rutiner. Det är därför viktigt att 
förvaltningen ser till att revisorernas förslag till förbättringsåtgärder genomförs i 
verksamheten. 

Årsbokslut 

Revisionsbyrån Deloitte har granskat nämndens årsbokslut och det har inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning 
samt Redovisningsrådets rekommendationer.  

Bedömning  
 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelsens årsbokslut är i allt väsentligt upprättat 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed och 
bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning per den 31 december 
2021. 

Rekommendationer 
Inga rekommendationer ges. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende Styrelsen för Regionhälsan. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i 
dialog med berörda verksamheter. 

För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen följande sammanfattande bedömning: 

Sammanfattningsvis är det revisionsenhetens bedömning, utifrån vad som 
framkommit i årets granskning av nämnden, att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper 
och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av covid-19-
pandemin motiverat.  
 

Rekommendationer 
För verksamhetsåret 2021 ges följande rekommendationer: 

Vi rekommenderar styrelsen att beakta de synpunkter som har lämnats i 
granskningen av redovisning av driftprojekt och vidta åtgärder för att omhänderta 
granskningens rekommendationer. 

Vi rekommenderar styrelsen att i samverkan stärka sina insatser för att möta behovet 
av vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen.  

Därutöver kvarstår följande rekommendation från tidigare år: 

Inventering av anläggningstillgångar för att säkerställa ett uppdaterat 
anläggningsregister. 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 
• Kommunallagen (2017:725) 
• Förvaltningslagen (2019:900) 
• Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
• RF:s budget 2021, beslutad av RF 2020-06-10 Dnr: RS 2020–03070 
• Reglemente, beslutad av RF 2019-06-10 – 11 Dnr: RS 2018–03535 
• Delegeringsordning, beslutad av styrelsen 2021-02-03 
• Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 Dnr: RS 2019–02491 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 2017-12-12 

Dnr: RS 2017–04735 
• Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 Dnr: RS 

2017–02773 
• Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12 Dnr: RS 

2019–06176 
• Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS 

2020-06-26, Dnr: RS 2020–02906 
• Rutin rapportering 2021, beslutad av ekonomidirektören 2021-02-15 Dnr: 

2021–00255 
• Detaljanvisning årsbokslut 2021 
• Regionens ekonomihandbok på intranätet. 
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Bilaga 2. Upprättade gransknings-
rapporter 
 

REV 2021–00067 Granskning av bisysslor inom Regionhälsan 

REV 2021–00067 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
Regionhälsan 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser  
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Ekonomi 
Styrelsens resultat för verksamhetsåret 2021 är - 377 mnkr ställt mot beslutad 
budget. Avvikelsen motsvarar 1,9 procent av omsättningen. Enligt beslut i 
regionfullmäktige i juni får styrelsen för SU göra ett underskott om – 422 mnkr. 
Revisionsenheten bedömer att styrelsens ekonomiska resultat ställt till 
regionfullmäktiges medgivande om underskott är tillfredsställande. 

Verksamhet 
Verksamheten har kraftigt påverkats av pandemin. Revisionsenhetens bedömning är 
att SU:s verksamhetsstyrning i allt väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. 
Revisionsenheten bedömer att SU i sin detaljbudget och verksamhetsplan har följt 
anvisning och arbetat in regionfullmäktiges prioriterade mål. Styrelsen har därutöver 
eget inriktningsmål. Revisionsenheten bedömer att SU har bristande måluppfyllelse 
ställt till regionfullmäktiges mål. Brister i måluppfyllelse anger styrelsen till stora 
delar bero på pandemin. Revisionsenheten delar den uppfattningen och bedömer att 
styrelsen har tagit sitt verksamhetsansvar och ställt om verksamheten mot de 
tillkommande vårdbehoven för covid-19 vård. 

Intern styrning och kontroll 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i allt 
väsentligt har en tillräcklig intern kontroll.  

Räkenskaper 
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för styrelsen för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
rådet för kommunal redovisning och lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Bedömning  
Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen. Granskningen har 
genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog med berörda 
verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att verksamheten i allt 
väsentligt har bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande 
räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av 
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covid-19-pandemin motiverat. I årets granskning noteras dock en del brister som 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör åtgärda. Vi vill också påpeka att 
några av de brister som noterats i revisionsgranskning under senare år fortfarande 
kvarstår. I årsrapporten lämnas därför rekommendationer inom områden som 
styrelsen under 2022 bör utveckla och förbättra och som ansvarig yrkesrevisor 
kommer att återkomma till under revisionsåret 2022. 

Rekommendationer 
 
Styrelsen rekommenderas att fortsatt arbeta med åtgärdsprogram för kostnadskontroll 
och ekonomi i balans. Vi rekommenderar också styrelsen för SU att, i det fall års-
prognos för 2022 vid aprilbokslutet väsentligt avviker från RF:s ekonomiska målnivå 
för 2022, formellt lyfta detta till RF med tydliga beskrivningar avseende orsaker, för 
ställningstagande och eventuell vägledning.  

Styrelsen rekommenderas att mer aktivt styra för att nå regionfullmäktiges mål. 

Styrelsen rekommenderas att fortsatt vidta åtgärder för att öka tillgänglighet till vård 
och behandling. 

Styrelsen rekommenderas att i samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av 
vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå tillgänglighets-
målen. 

Styrelsen rekommenderas att mer aktivt styra för att komma till rätta med de brister 
som revisionen noterat i sin granskning. 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att regionstyrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån 
styrelsens ansvar. Regionstyrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och 
kontroller genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär. 

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Marianne Förars Gustafsson. Evelina Halse 
har bistått i granskningen. Därtill har räkenskaperna granskats av revisionsbyrån 
Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna Stenberg som är 
revisionsdirektör. 

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget1 och styrelsens reglemente2.  

  

 
1 Regionfullmäktiges budget 2021  
2 Reglemente för SU  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/373df204-1a0e-4442-bc0b-4e9b41065d78?a=false&guest=true
http://intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Sjukhusledning/Sjukhusledning/Befogenheter/Reglemente%20f%c3%b6r%20styrelsen%20f%c3%b6r%20Sahlgrenska%20Universitetssjukhuset.pdf
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som styrelsen bör vidta. I det följande används 
förkortningen SU, och i vissa fall styrelsen, för styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset samt RF för regionfullmäktige. 

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Styrelsens resultat för verksamhetsåret 2021 är - 377 mnkr ställt mot beslutad 
budget. Avvikelsen motsvarar 1,9 procent av omsättningen.  

Iakttagelser 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning3 av styrelsens ekonomiska resultat: 

Styrelsen prognos per augusti sattes till – 450 mnkr. vilket motsvarar 2,4% av 
omsättningen. Resultatet i augusti var – 272 mnkr. 

Enligt beslut i regionfullmäktige i juni får styrelsen göra ett underskott om – 422 
mnkr.  

I december tecknades sen tilläggsöverenskommelse (TÖK) för 2021 med västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd om utökad 
budget om 49,3 mnkr.4 Tilläggsöverenskommelsen finansierades av överskott i 
budget för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 

Styrelsens verksamhet och ekonomiska ställning har påverkats negativt av pandemin. 
Det är för revisionsenheten svårt att bedöma resultatet ställt mot budget och 
vårdöverenskommelse (VÖK). Planerad vård enligt budget, beställning och VÖK har 
liksom under det föregående året fått skjutas fram för att skapa utrymme för covid-19 
vård. Det har påverkat intäkterna. Sjukhuset har kraftigt påverkats av omställningen. 
SU har redovisat merkostnader för covid till 619 mnkr (623 mnkr 2020). 

 
3 Styrelsens årsredovisning, protokoll 2021 samt uppgifter från förvaltning och verksamhet 
4 §173 Tilläggsöverenskommelse 2021:5 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende gemensam 
satsning.  
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Kompensationen för merkostnader redovisas till 526 mnkr. Därutöver redovisas 
uteblivna intäkter för framflyttade vårdåtgärder relaterat till covid-19. 

I budget för 2021 fanns effektiviseringsåtgärder motsvarande 415 mnkr beslutade. 
Ekonomiskt åtgärdsprogram har inte gett full effekt 2020 eller 2021. 
Revisionsenheten kan inte relaterat till pandemin bedöma om fler åtgärder kunde 
vidtagits. Noteras att styrelsen redovisar utfall av åtgärdsprogram på dialogmöte5, i 
delårsrapport samt i årsredovisning. Noteras att varje verksamhetsområde på SU har 
att arbeta med åtgärdsprogram, följa upp och redovisa effekterna av densamma. 
Några områden redovisar bättre resultat och bättre utfall av ekonomiskt 
åtgärdsprogram än andra. Skillnaderna mellan områdena redovisas och följs upp. I 
årsredovisning anger styrelsen att genomförandegrad av åtgärderna för 2021 blev 
55 %. Värdet av försenade/uppskjutna åtgärder avseende 2020 och 2021 uppgår till 
sammanlagt 186 mnkr enligt uppgift i årsredovisningen.  
Noteras att i årsredovisning i avsnitt intäkter anges att värdet av sjukhusets 
överproduktion kopplat till vårdöverenskommelsen uppgår per december till 39 
mnkr. Det framgår inte hur denna kostnadsuppgift förhåller sig till SU:s uppdrag som 
helhet. 

De totala kostnaderna är 7,2 % högre under 2021 jämfört med år 2020 och högre än 
lagd budget. Om regional laboratoriemedicin exkluderas så var kostnaderna 5,2 % 
högre.  
I rapportering anges att om budgetavvikelsen för område 1–7 för löner och arvoden 
inklusive sociala avgifter för perioden januari till september omräknas till personal-
volym så är utbetalningen i genomsnitt 551 månadslöner över personalbudget. En 
stor del kan förklaras av merkostnader kopplat till covidvård.  

Nettokostnaden för läkemedel ökade med 12 % (6,3 % 2020). Noteras att sjukhuset 
arbetar fortsatt för sänkning av läkemedelskostnaderna och i verksamhetsplan 2022 
är detta ett fokusområde.  
 
SIC (Sahlgrenska International Care) särredovisas i bokslut med hänvisning till att 
verksamheten ska åtskiljas från skattefinansierad verksamhet. Verksamheten har 
under 2021 omsatt 41 mnkr. Resultatet blev + 3,5 mnkr.  
Ingående eget kapital 2021 är -72 729 tkr och utgående eget kapital är – 368 891 tkr 
(- 377,4 tkr exklusive SIC). 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens ekonomistyrning: 

Styrelsen tog i maj på uppmaning av regionstyrelsen beslut om förnyat åtgärds-
program för ekonom i balans6. Handlingsplanen omfattar sex gemensamma arbets-
områden. Konkreta åtgärder tas fram i budget 2022 enligt beslutet. Effekter av 
åtgärder har följts upp och redovisats för styrelsen under året. Områden har att ta 
fram åtgärder så att den beslutade effekten av åtgärdsprogrammet uppnås. Noteras 
skrivning i årsredovisning om att det är viktigt att kostnadsutvecklingstakten för 
 
5 Med dialogmöte avses presidiedialog med revisorskollegiet 
6 §88 Åtgärdsprogram för ekonomi i balans SU 2021–01947 
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personalkostnader exklusive merkostnader för covid-19 sjunker för att sjukhuset ska 
kunna få ekonomi i balans. Noteras protokollsanteckningar till beslutet.  
Styrelsen anger ett antal ekonomiska utmaningar vid dialogmöte. 

Fördjupad granskning: Övergripande principer för ekonomi- och 
budgetstyrning7  
Revisionen i Västra Götalandsregionen har granskat övergripande principer för 
ekonomi- och budgetstyrning. Granskningen syftar till att bedöma om principer, och 
tillämpningen av principer, för ekonomi-och budgetstyrning är ändamålsenliga och 
bidrar till en god ekonomisk hushållning.  

I granskningen beskrivs övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning, 
med fokus på styrningen av regionens sjukhus. Ett omfattande arbete har bedrivits 
under en lång tidsperiod för att utforma styrningen och de principer som idag gäller. 
Syftet med arbetet har varit att utveckla och förbättra sjukhusens effektivitet och 
produktivitet. Syftet har också varit att försöka skapa en rättvis resursfördelning och 
en redovisning som ger en rättvisande bild av utförd vårdproduktion och den resurs-
förbrukning som den medfört. Granskningen visar dock att beslutade principer 
sammantaget resulterat i en komplex ekonomi- och budgetstyrning. Det har visat sig 
vara svårt att tillämpa beslutade principer fullt ut. En rad avsteg har gjorts under 
årens lopp.  

Komplexiteten ökar med en organisation med delvis oklar ansvarsfördelning.  
Resursfördelning sker från flera olika håll. Det resulterar i att sjukhusen är osäkra  
på vilka resurser man i slutändan har att planera verksamheten ifrån. Det resulterar 
också i en känsla och tro i verksamheten att det under budgetåret finns mer pengar  
att få för olika vårdinsatser som bedrivs. Tilltron till budgeten riskerar därmed  
att försvagas. En rad avsteg från beslutade principer har gjorts. Det gäller VÖK-
processen, resursfördelningen, ersättningssystem med mera. Sjukhus som redovisat 
ekonomiska underskott har inte behövt återställa negativt eget kapital.  

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att avsteg sker för att 
kompensera i ett system som upplevs vara bristfälligt. Det kan leda till ett minskat 
förtroende för beslutade principer vilket urholkar respekten för ekonomistyrningen så 
som den bedrivs. Lager på lager av styrning byggs på varandra. För varje lager 
skapas nya osäkerheter kring om beräkningarna är korrekta och rättvisa. Det 
underbygger behovet av att göra avsteg när avvikelser sedan uppstår.  

Enligt vår bedömning bör en ändamålsenlig styrning av regionens verksamheter ha 
som syfte att underlätta att göra rätt och att skapa incitament för rätt beslut och rätt 
beteenden på alla organisatoriska nivåer. Vår bedömning är vidare att principerna för 
ekonomistyrning bör stödja den av regionfullmäktige beslutade inriktningen för 
hälso- och sjukvården för kommande år. Principerna bör också stödja kostnads-
effektivitet och en effektiv hälso- och sjukvård som bidrar till god hälsa i 

 
7 Rapport: ”Granskning av övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning”, Dnr: REV 
2021–00117, beslutad av revisorskollegiet 2022-01-26 
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befolkningen. Fortsatta förenklingar bör göras för att skapa mer långsiktiga 
förutsättningar för sjukhusen att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt.  

Rekommendationer 
I granskningsrapporten ges ett antal rekommendationer till regionstyrelsen,  
hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnderna.  

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmanas att notera de i 
granskningen gjorda iakttagelserna och bedömningarna.  

Bedömning ekonomi och ekonomistyrning 
Revisionsenheten bedömer att styrelsens ekonomiska resultat ställt till region-
fullmäktiges medgivande om underskott är tillfredsställande. Styrelsen har 
identifierat risk för ekonomisk obalans och planerat för fortsatta åtgärder för 
minskade kostnader. Revisionsenheten bedömer att sjukhuset har ytterligare risker  
att omhänderta för ekonomi i balans.  

Rekommendationer  
Styrelsen rekommenderas att fortsatt arbeta med åtgärdsprogram för kostnadskontroll 
och ekonomi i balans.  

Vi rekommenderar också styrelsen för SU att, i det fall årsprognos för 2022 vid 
aprilbokslutet väsentligt avviker från RF:s ekonomiska målnivå för 2022, formellt 
lyfta detta till RF med tydliga beskrivningar avseende orsaker, för ställningstagande 
och eventuell vägledning.  

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

- Att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår från 
styrelsens specifika uppdrag och ansvar. 

- Att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten. 

- Att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp måluppfyllelse 
löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat på bristande 
måluppfyllelse. 

 
Regionfullmäktiges mål i verksamhetsplan och måluppfyllelse i delårsrapport 
respektive årsredovisning: 
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 Prioriterat mål Fokusområden 
inkluderade i SU:s budget 
och verksamhetsplan 

SU - Uppföljning 
årsredovisning 

 Klimatutsläppen från 
fossil energi i Västra 
Götaland ska minska. 

Öka takten i Klimat 2030 
Västra Götaland ställer 
om. 

Målet kommer delvis att 
uppnås/Målet är delvis uppnått 

SU har ett 
miljöledningssystem som 
omfattar hela SU. Resultaten 
följs upp mot indikator. 
Område 4 är certifierat och 
genomgår årligen en extern 
revision. 

 Den medicinska kvaliteten 
ska öka och den 
organisatoriska 
effektiviteten förbättras. 

Detaljstyrning av hälso- 
och sjukvården ska ersättas 
av tillitsstyrning. Mer 
ansvar, makt och 
befogenheter ska 
decentraliseras till första 
linjens chefer.  
 

Målet kommer delvis att 
uppnås/Målet är delvis 
uppnått.  

Stor påverkan av pandemin. 
Situationen och styrningen 
under pandemin har under året 
krävt stor tillit, kortare och 
effektivare beslutsvägar, ett 
ökat fokus på 
kärnverksamheten och tätt 
samarbete mellan olika 
verksamheter. 

  Öka antalet tillgängliga 
vårdplatser för att minska 
problemet med 
överbeläggningar 

 

Stora utmaningar med 
bemanning. 

  Delar av den planerade 
vården på akutsjukhusen 
ska flyttas ut till 
närsjukhus eller andra 
specialistmottagningar  

Fokusområdet kommer delvis 
att uppnås/Fokusområdet är 
delvis uppnått, 
Arbete pågår. 
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 Prioriterat mål Fokusområden 
inkluderade i SU:s budget 
och verksamhetsplan 

SU - Uppföljning 
årsredovisning 

 Invånarnas tillgång till den 
vård de behöver ska öka. 

 

 Målet kommer delvis att 
uppnås/Målet är delvis uppnått 

Elektiv somatisk vård och 
även psykiatrisk vård har 
fortsatt nedprioriterats, med 
inställda operationer och 
besök, för att omfördela 
resurser till covid-19 vård. 
Påverkan ses även inom 
diagnostiken. 

  Stärka tillgängligheten och 
korta väntetiderna för både 
förstabesök och 
behandling.  

 

Fokusområdet kommer delvis 
att uppnås/Målet är delvis 
uppnått 

Exempel ges på aktiviteter för 
att stärka tillgängligheten och 
komma ikapp med väntelistor. 

  Öka tillgängligheten och 
korta väntetiderna för 
barn- och ungdomar med 
psykisk ohälsa 

Fokusområdet kommer ej att 
uppnås/Fokusområdet är ej 
uppnått  

Mål att BUP ska vara köfria 
december 2022 

Beslut i RS i april 2021 startar 
under 2022. 

  Invånarnas tillgång till 
digitala vårdformer ska 
öka, liksom verksamhetens 
användning av digitala 
lösningar  

Fokusområdet kommer delvis 
att uppnås/Målet är delvis 
uppnått 

Flertal aktiviteter. 

Under året har 5 % av alla 
vårdmöten varit digitala 

Andel enheter som erbjuder 
digitala vårdmöten har under 
året gått från 80 % till 86 %. 

 Skapa attraktiva 
arbetsplatser och förbättra 
möjligheterna till karriär- 
och kompetensutveckling. 

 

. 

 

Målet kommer delvis att 
uppnås/Målet är delvis uppnått 
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 Prioriterat mål Fokusområden 
inkluderade i SU:s budget 
och verksamhetsplan 

SU - Uppföljning 
årsredovisning 

  Låta lönesättningen 
präglas av större 
flexibilitet, där hänsyn tas 
till marknadssituation och 
kompetensbehov samtidigt 
som budget ska hållas 

Fokusområdet kommer att 
uppnås/Fokusområdet är 
uppnått 

Sjukhuset arbetar för att stärka 
chefen i sin arbetsgivarroll vid 
lönesättning samt vara bärare 
av förvaltningens lönepolitik 
gentemot medarbetarna. Som 
förutsättningar har chefen 
sjukhusets riktlinjer som 
baseras på VGR:s regelverk 

 SU: eget mål SU:s eget tillagda 
fokusområde: 

 

 Vi är landets ledande 
universitetssjukhus 

Verksamhet och ekonomi i 
balans 

Målet kommer delvis att 
uppnås/Målet är delvis uppnå. 
Arbete med ständig 
förbättring. 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av styrelsens målstyrning: 

SU har i sin detaljbudget och verksamhetsplan arbetat in regionfullmäktiges 
prioriterade mål samt arbetar med ett eget inriktningsmål.  

Styrelsen följer upp mål i månadsrapporter, delårsrapport och årsredovisning. 
Redovisningen är detaljerad och till vissa delar på områdesnivå. 

I uppföljning av det egna målet Vi är landets ledande universitetssjukhus redovisas i 
årsredovisning FoUUI 8med hög detaljeringsgrad. 

Inget av målen redovisas som helt uppnått. Fokusområdet Låta lönesättningen 
präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituation och kompetens-
behov samtidigt som budget ska hållas redovisas som uppnått. Målet för ökad 
tillgängligheten och kortare väntetider för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa 
nås inte. 

  

 
8 FoUUI - Forskning, utveckling, utbildning och innovation 
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Verksamhetsstyrning  
 
Iakttagelser 
Pandemin har haft mycket stor påverkan på sjukhusets verksamhet och verksamhet 
har fått ställas om. SU har enligt uppgift på dialogmötet haft drygt 70% av regionens 
covid-patienter. Tillgängligheten har relaterat till pandemin kraftigt försämrats för 
lägre prioriterade patientgrupper. Operationer och behandlingar som kan vänta har 
skjutits upp för att bereda plats för covid-19 vård. Styrelsen kan vid dialogmötet i 
oktober inte bedöma när tillgängligheten kan nås men anger att SU deltar aktivt i det 
regionala tillgänglighetsarbetet. Vid diskrepans mellan behovsanalys och tillgänglig 
kapacitet försöker sjukhusen samverka. 

VÖK 
Beställningar i vårdöverenskommelse 2021 har inte helt kunnat omhändertas 
relaterat till pandemin. Viss vårdproduktion når inte fullt ut beställda volymer, men 
på aggregerad nivå uppfyller den beställning. Brister i tillgänglighet relateras till stor 
del till pandemin. Styrelsen har haft dialog med beställarnämnder och ägarutskott om 
situationen. Revisionsenheten bedömer att styrelsen agerat i samverkan utifrån 
rådande situation.  

Arbetet med VÖK 2022 slutfördes först 1 december då styrelsen godkände 
överenskommelsen, styrelsens protokoll §173. Styrelsen godkände inte vårdöverens-
kommelsen på oktobersammanträdet på grund av oenighet om värdet på basvolymer. 
SU fick ytterligare medel om 30 mnkr i tilläggsbudget för regionvård varefter VÖK 
2022–2023 godkändes. 

Revisionsenheten noterar att för VÖK 2022–2023 har det fasta anslaget beräknats 
efter uppräkning med 2 % av VÖK 2021 och andra överenskomna förändringar. 

Arbetsmiljö 
Revisionsenheten granskade sjukhusstyrelsernas arbetsmiljöansvar 20199 varpå 
styrelsen för SU i maj 2020 tog beslut om att förvaltningen ska stärka sin planering 
av arbetsmiljöarbetet och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
verksamhetsplan/detaljbudget, delårsrapport och årsredovisningen. I granskningen 
var för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den sammanvägda bedömningen att 
styrelsen delvis har tagit sitt arbetsmiljöansvar. De avvikelser som revisionsenheten 
noterade var främst:  

- Styrelsen har inte inkluderat arbetsmiljöinvesteringar i 
detaljbudgeten.  

- Rutinen för att dokumentera uppgiftsfördelningen vad gäller 
arbetsmiljöansvaret följs inte på alla verksamhetsområden.  

- Arbetsmiljöavvikelser registreras enligt de intervjuade inte i 
tillräcklig utsträckning och återrapporteringen till arbetstagarna av 
hur avvikelserna hanteras kan utvecklas. 

 
9 Fördjupad granskning om sjukhusstyrelsernas arbetsmiljöansvar Diarienummer SU 2020–00495 
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Revisionsenhetens har granskat uppföljning av styrelsens beslut, förvaltningens 
åtgärder och styrelsens uppföljning av uppdraget maj 2020 till förvaltningen. 
Organisation och struktur för arbetet har tydliggjorts. Ansvaret för den årliga 
revisionen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har samtliga chefer på samtliga 
nivåer enligt delegationsordningen. I rutin för fördelning av arbetsuppgifter framgår 
att alla chefer bland annat har ansvar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete genom att regelbundet kartlägga, planera, genomföra och följa upp åtgärder 
för en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Revisionsenheten noterar att arbetsmiljöfrågor behandlats av styrelsen i flertal 
ärenden under året.10  

Under hösten har en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genomförts. Uppföljningen avser att säkerställa att arbetssätt fungerar och få kunskap 
om vilka förbättringar som behöver göras. I rapport till styrelsen anger förvaltningen 
att arbetsmiljöarbetet behöver fortsatt utvecklas.  

Uppföljning och redovisning av anmälningar till Arbetsmiljöverket enligt 
arbetsmiljölagen 6 kapitlet, 6a §, har getts till sjukhusets styrelse i samband med 
årsredovisning 2020 och delårsrapporten i augusti 2021. Från den 1 januari 2021  
till och med den 31 december 2021 har skyddsombud vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset vid fem tillfällen begärt Arbetsmiljöverkets prövning. Tre 
ärenden pågår fortfarande och två är avslutade under 2021 och januari 2022. Ett 
ärende från 2019 (Thoraxoperation) är ännu inte avslutat av Arbetsmiljöverket. Två 
ärenden från 2020 hanterades under 2021. Båda dessa är avslutade11. Ärenden hos 
Arbetsmiljöverket som varit aktuella har gällt förbud för gravida medarbetare att 
arbeta i covidvård samt gällt arbetsbelastning inom delar av kvinnosjukvården. 

Revisionsenheten noterar att i december beslutar styrelsen12 att sjukhusdirektören får  
i uppdrag att återkomma till styrelsen med en redovisning av genomförda och planerade 
åtgärder för att skapa en hållbar arbetsmiljö i heldygnsvården.  

GDPR 
Styrelsen godkände i oktober, §146 styrelsens protokoll, dataskyddsombudets 
rapport för 2020/2021. Förvaltningen tog beslut om formell dataskyddsorganisation 
på våren och utbildningsinsatser för dataskyddssamordnare påbörjades hösten 2021.  

Ett tillsynsärende hos IMY från december 2020 13 om sanktionsavgift för bristande 
följsamhet till dataskyddsförordningen är inte avslutat. Ärendet är överklagat till 
kammarrätten.  

 
10 Arbetsmiljö i protokoll § 25, §68, §88, §138, §152, §193. §204 samt i uppföljning och 
årsredovisning för 2021. 
11 Redovisning till styrelsen av anmälningar enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet, 6a § Diarienummer SU 
2021–04122 
12 §193 
13 Datainspektionen Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen – behovs- och 
riskanalys och frågor om åtkomst i journalsystem. DI-2019-3840 

https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-tillsyn-sahlgrenska-universitetssjukhuset-di-2019-3840.pdf
https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-tillsyn-sahlgrenska-universitetssjukhuset-di-2019-3840.pdf
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Dataskyddsombudets efterlevnadskontroller har genomförts i mycket begränsad 
omfattning under 2021.  

Revisionsenheten kommer följa upp genomförandet av efterlevnadskontroller samt 
tillsynsärendet under 2022. 

Omställningen till primärvård 
SU har deltagit i arbetet med omställningen till primärvård och redovisar åtgärder på 
dialogmöte och i årsredovisningen.  

FVM 
FVM (framtidens vårdinformationsmiljö) är prioriterat på SU. Under pågående 
pandemi har åtgärder inriktats på planering och organisation för åtgärder när 
situationen tillåter. Ett stort antal medarbetare har deltagit i detta arbete. 
Granskningen av FVM har under året avgränsat sig till revisionens fördjupade 
granskning enligt nedan. 

Fördjupad granskning: Regionstyrelsens styrning av arbetet med FVM – 
uppföljande granskning14 
Revisionen i Västra Götalandsregionen har granskat regionstyrelsens styrning av arbetet 
med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Revisionen har under några år granskat 
införandeprocessen avseende FVM. I den fördjupade granskning som gjordes hösten 
2020, noterades att det finns risk för ytterligare förseningar i införandet och risk för att 
kostnadsökningar uppstår. Revisorskollegiet beslutade om att göra en uppföljande 
granskning under 2021. Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har 
vidtagit ändamålsenliga och tillräckliga åtgärder utifrån de rekommendationer som 
revisorerna lämnade i granskningen av FVM 2020. Syftet var också att bedöma om 
regionstyrelsen har en tillräcklig styrning av program FVM så att det kan införas utifrån 
beslutad programplan och inom den av regionfullmäktige beslutade budgeten och 
tidplanen. 

Revisionsenhetens bedömning utifrån genomförd granskning är att ett flertal 
åtgärder vidtagits utifrån de analyser som gjorts och utifrån revisionens 
granskningsrapport. En större riskanalys har genomförts och vissa förenklingar i 
arbetet har gjorts. Vår bedömning är dock att en större uppmärksamhet bör riktas 
på finansieringsfrågan kopplat till FVM. Idrifttagandet av Millenium beräknas 
innebära en merkostnad på 350 - 450 mnkr per år. Det är angeläget att fortsatt 
arbeta effektivt med effekthemtagning för att säkerställa att den samlade nyttan 
med införandet av FVM överstiger denna merkostnad. Vår bedömning är att det 
kommer att kräva ett omfattande arbete med att konkret klargöra hur effekterna ska 
hämtas hem. Det är ett arbete som behöver påbörjas tidigt.  
 
Införandet av FVM riskerar under införandeperioden att kraftigt påverka vård-
produktionen, vilket ytterligare kan försämra tillgängligheten till vård. Vår 
bedömning är att en detaljerad analys behöver göras avseende påverkan på vården.  
 
14 Rapport: ”Regionstyrelsens styrning av FVM – uppföljande granskning”, Dnr: REV 2021–00091, 
beslutad av revisorskollegiet 2021-11-17 
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Ett ändamålsenligt IS/IT-system innebär besparingar i form av arbetstid för ett stort 
antal medarbetare. Sådana besparingar i tid har ofta visat sig vara svåra att realisera 
i pengar. Ett syfte med införandet av FVM är också att höja kvaliteten i vård och 
omsorg, men även det måste finansieras i form av att effektiviteten i hälso- och 
sjukvården ökar. 
  
Vår samlade bedömning är att ändamålsenliga åtgärder vidtagits sedan den förra 
granskningen men att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa ett 
effektivt införande av FVM. Oklarheten kring en ny tidsplan skapar oklarhet kring 
både den fortsatta införandeprocessen och FVM-projektets ekonomi.  
 
Vår rekommendation till regionstyrelsen är att:  

- tillse att en uppdaterad bedömning av kostnader för införandet av 
FVM presenteras för regionstyrelsen senast i samband med 
årsredovisningen för 2021. 

- tillse att en samlad analys görs avseende vilka effekter ytterligare 
förseningar får på införandet av FVM samt på annat 
förändringsarbete i regionen. 

- tillse att arbetet med planering för effekthemtagning förstärks i syfte 
att säkerställa att effektiviseringar sker inom berörda nämnder och 
styrelser som kan möta de ökade driftkostnaderna för Millenium. 

- tillse att en mer detaljerad analys görs per berörd styrelse av vilken 
effekt införandet av FVM får på vårdproduktionen, vilka 
konsekvenserna blir och hur de ska åtgärdas.   

- tillse att mer kraftfulla insatser görs för att prioritera arbetet inom Program 
FVM och i största möjliga utsträckning undvika nya inspel i arbetet i syfte att 
underlätta för programledningen att fullfölja sitt arbete.  

- tillse att roller och ansvar i regionens digitaliseringsorganisation snarast 
tydliggörs i syfte att säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med införandet av 
Millenium samt i förlängningen ett effektivt idrifttagande och en effektiv 
systemförvaltning. 

- tillse att en fördjupad riskanalys görs kopplad till leverantören 
Cerners möjligheter att tillhandahålla service och support i enlighet 
med det avtal som regionen tecknat med leverantören samt i enlighet 
med lagar, förordningar och myndighetskrav. 

 
Vi uppmanar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att notera de i 
granskningen gjorda iakttagelserna och bedömningarna. 

Forskning och utveckling 
Revisionen har tidigare granskat forskning och vård i samverkan vid SU.15 Ett antal 
rekommendationer gavs vilka kommer ett följas upp av revisionsenheten under 2022. 
Revisionsenheten noterar detaljerad redovisning av verksamheten i styrelsens 
årsredovisning. 

 
15 FG Forskning och vård i samverkan REV 2020–00007 
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Fördjupad granskning psykisk ohälsa  
Revisionen har granskat om hälso- och sjukvårdsstyrelser och nämnder arbetar 
ändamålsenligt mot regionfullmäktiges mål om minskad psykisk ohälsa med fokus 
på målgruppen barn och unga. 16 Granskningen omfattar förutom styrelsen för 
Närhälsan hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden, östra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen 
för Regionhälsan, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus samt styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.  

Granskningen visar att ett arbete pågår med omställning till regional samordning och 
förstärkta insatser i primärvård men det brister i tillgänglighet för barn och unga med 
psykisk ohälsa. Inte något av de granskade nämndområdena når regionfullmäktiges 
mål 2020 om att tillgängligheten ska öka. Ingen utförare (SU, SkaS, SÄS) når 
vårdgarantimål för väntetider till första besök på BUP eller utredning och behandling 
inom BUP 2020. Fler har sökt vård och fler besök har gjorts men tillgängligheten 
mätt i väntetid har inte förbättrats 2021.  
 
I uppföljning av internkontrollplaner redovisas inga åtgärder under året för jämlik 
vård eller för förbättrad tillgänglighet för målgruppen barn och unga med psykisk 
ohälsa för någon av de granskade nämnderna eller styrelserna. 

Bedömning 
För 2021 har granskade nämnder och styrelser inte uppfyllt tillgänglighetsmål för 
barn och unga med psykisk ohälsa. Revisionsenhetens bedömning är att verk-
samheterna inte når varken lagstadgade tillgänglighetskrav eller regionfullmäktiges 
beslutade mål. Vidtagna åtgärder har hittills inte gett önskad effekt i förbättrad 
tillgänglighet generellt.  
 
Revisionsenhetens bedömning är att stärkta åtgärder i samverkan krävs för förbättrad 
tillgänglighet. Behovet är större än beställning och förväntas öka som följd av 
pandemin. Ställt till RF:S mål i budget och hälso- och sjukvårdslagens krav om vård 
på lika villkor är inte vidtagna åtgärder tillräckliga. Det saknas initiativ och beslut i 
styrelserna om ytterligare förbättringsåtgärder för barn och unga med psykisk ohälsa 
under 2021.  
 
Revisionsenhetens bedömning är att styrelserna mer aktivt skulle vidtagit åtgärder 
för att prioritera patientgruppen. Revisionsenhetens bedömning är att verksamheterna 
uppfyller krav på samverkan ställt till reglemente och Krav och kvalitetsbok. 
  
Personalförsörjning och svårigheter att rekrytera specialiserad personal är ett stort 
hinder. Problemet är såväl regionalt som nationellt. Problemet är större i regionens 
ytterområden och digitala arbetssätt ses som en dellösning.  
 

 
16 Fördjupad granskning psykisk ohälsa diarienummer REV 2021–00094 
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Revisionsenhetens bedömning är att verksamheterna signalerat vilka svårigheterna är 
samt vidtagit de åtgärder som åligger dem ställt till reglementet. Dock bör 
problematiken tydligare kommuniceras inom organisationen. 

Rekommendationer 
Rekommendation till granskade hälso- och sjukvårdsnämnder är att utveckla 
beställning ställt till regionfullmäktiges tillgänglighetsmål. Styrelserna (inklusive 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset) rekommenderas att i samverkan 
stärka sina insatser för att möta behovet av vård och behandling för psykisk ohälsa 
hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen. 
 

Bedömning verksamhetsstyrning  
Revisionsenhetens bedömning är att SU:s verksamhetsstyrning i allt väsentligt 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsenheten bedömer att SU i sin 
detaljbudget och verksamhetsplan har följt anvisning och arbetat in region-
fullmäktiges prioriterade mål. Styrelsen har därutöver ett eget inriktningsmål. 
Revisionsenheten bedömer att SU har bristande måluppfyllelse ställt till 
regionfullmäktiges mål. Brister i måluppfyllelse anger styrelsen till stora delar bero 
på pandemin. Revisionsenheten delar den uppfattningen och bedömer att styrelsen 
har tagit sitt verksamhetsansvar och ställt om verksamheten mot de tillkommande 
vårdbehoven för covid-19 vård. 

Revisionsenhetens granskning har funnit att beslut om organisation tagits i enlighet 
med fastställd delegeringsordning17, enligt regional krisorganisation18 vid epidemier 
och sjukhusets ansvar som del i regional hälso- och sjukvårdsorganisation ställt till 
hälso- och sjukvårdslag (HSL).19 Styrelsen har styrt aktivt utifrån aktuellt läge. 
Styrelsen har säkerställt katastrofmedicinsk beredskap enligt SOSFS: 2013:22. 
Styrelsen har inte överlåtit beslutanderätten i ärenden som enligt kommunallagen  
inte får delegeras.20  

Rekommendationer  
Styrelsen rekommenderas att mer aktivt styra för att nå regionfullmäktiges mål. 

Styrelsen rekommenderas att fortsatt vidta åtgärder för att öka tillgänglighet till vård 
och behandling. 

Styrelsen rekommenderas att i samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av 
vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen. 

 
17 Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2021-03-26 §56 gäller från 2021-03-
26 Kommunallagen 6 kap, 39 § 
18 Följer av (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap. 
19 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL). Regionerna ska enligt 7 kap. 2 § HSL 
planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av 
regionens ansvar för hälso- och sjukvård. 
20 Kommunallagen 38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

https://www.jpinfonet.se/JP-Sjukvardsnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Organisation/Expertanalyser/d_1699030-?anchor=
https://www.jpinfonet.se/JP-Sjukvardsnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Organisation/Expertanalyser/d_2916774-?anchor=8_kap_1_%C2%A7#8_kap_1_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-Sjukvardsnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Organisation/Expertanalyser/d_2916774-?anchor=7_kap_2_%C2%A7#7_kap_2_%C2%A7
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Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Revisionsenheten har under året följt styrelsens arbete med intern kontroll.  
Granskningen har omfattat arbetet med riskanalyser och plan för intern kontroll och 
styrelsens uppföljning av resultatet av till förvaltningen utdelade uppdrag. 

Iakttagelser 
Styrelsen beskriver kontrollmiljö och tar beslut om plan för intern kontroll för år 
202121 samt justerar planen för uppföljning i april 2021. Planen innehåller 16 risker 
som uppföljningsområden. Antal kontroller i plan är 22. I planen anges när 
uppföljning skall ske och vem som ansvarar. Återredovisning till styrelsen skall ske 
två gånger per år, 22 för 2021 i juni 2021 samt i januari 2022. Styrelsens arbete med 
internkontrollplan 2022 inleddes i september och beslut togs i december. 

Instruktion till förvaltningschef för 2019 - 2022 fastställdes 2019-03-29.23  

Styrelsen angav 2020 avsikt att utveckla arbetet och att under våren 2021 upprätta 
rutin för arbetet med intern kontroll.  Styrelsen beslutade vid mötet 25 juni 2020 att 
styrelsens presidium har att noga följa utvecklingen och fortlöpande informera sig samt 
vid behov sammankalla styrelsen. Intern kontroll finns som en fast punkt vid varje 
presidiemötes agenda.24  

Under året har rapportering enligt plan gjorts. Uppföljning och rapportering i 
styrelsen har inte föranlett revidering av lagd plan.  

Riskanalys, värdering och prioritering inför plan för intern kontroll 2022, 
genomfördes den 1 december 2021. Beslut om plan för 2022 togs den 17 december. 
Återrapportering av kontroller för 2021 görs enligt plan vid styrelsens första 
sammanträde för året 2022-02-04. 25 Styrelsen godkänner att vissa planerade insatser 
och kontroller inte genomförts på grund av pandemin. Av 22 planerade kontroller har 
18 genomförts. Styrelsen har för avsikt att fortsätta utveckla arbetet för intern 
kontroll. Presidiet har uppdrag av styrelsen att följa arbetet. Riskanalysen avgränsas 
till det uppdrag styrelsen har.  

Följande skrivning noteras i årsredovisning: Bedömningarna är komplexa då till 
exempel risken för ekonomisk obalans, mest troligt kommer att inträffa men 
kontrollen är utförd utifrån perspektivet huruvida sjukhuset har god ordning och 
reda i rutiner, processer och arbetar systematiskt med uppföljning av ekonomiska 
resultat och åtgärdsprogram. 

 
21 Plan för intern kontroll SU 2021 diarienummer SU 2020–06196  
22 Intern kontroll i styrelsens protokoll §22, §50, §103, §197, §200 
23 Instruktion till förvaltningschef diarienummer SU 2019 – 000938 
24 Uppföljning plan för intern kontroll diarienummer SU 2020–06196 
25 Styrelsens protokoll 2022, diarienummer SU 2020–06196 
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Noteras att brister i tillgänglighet rapporteras som allvarlig risk i rapportering till 
styrelsen i juni. 

Granskning uppföljning av bisysslor26 
Medarbetarens möjlighet till bisyssla är reglerad i Lag (1994:260) om offentlig 
anställning och genom kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser (AB). Med bisyssla 
avses en syssla eller en verksamhet som medarbetaren har vid sidan om sin 
anställning som inte kan hänföras till privatlivet. Bisysslan får varken till innehåll 
eller omfattning skada Västra Götalandsregionens intresse eller anseende.  

Utifrån revisorskollegiets granskningsplan för styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har bisysslor prioriterats som ett granskningsområde. Syftet är 
att granska styrelsens för Sahlgrenska Universitetssjukhusets rutiner för bisysslor.  

Av granskningen framkommer att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har en rutin för hantering av bisysslor och uppdrag för sin verksamhet. Rutinen följer 
aktuell lagstiftning samt Västra Götalandsregionens rutin om bisysslor. Rutinen 
beskriver arbetstagarens skyldighet att lämna information om eventuell bisyssla, skäl 
för att avslå bisyssla samt arbetsgivarens informations- och uppföljningsansvar. 
Sjukhuset har ett etablerat arbetssätt inom chefsledet för att ge medarbetarna 
information om rutinen samt för bedömning och uppföljning av bisysslor. Rutinen 
för bisysslor beskrivs vara känd inom sjukhusets verksamheter.  

Enligt Kommunallag (2017:725) 6 kapitlet 6 § ska nämnderna inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset beslutade den 27 november 2020 § 184 om plan för intern 
styrning och kontroll för 2021. I styrelsen plan för intern kontroll finns bisysslor inte 
med som en risk.  

Inom ramen för regional särskild tillgänglighetssatsning beslutade regiondirektören 
den 30 september 2021 om tillfällig förändring av bisyssloreglerna. Förändringen 
innebär att bisyssla genom arbete inom de vårdföretag som Västra 
Götalandsregionen upphandlat vårdtjänster kan tillåtas under förutsättning att 
bisysslan inte är arbetshindrande eller förtroendeskadlig. Av granskningen 
framkommer att potentiella risker sjukhuset ser med förändringen är att det kan 
påverka sjukhusets möjlighet att behålla sin personal och kompetensförsörja sina 
verksamheter. Utifrån de risker som Sahlgrenska Universitetssjukhuset beskriver 
med anledning av den tillfälliga förändringen av bisyssloreglerna uppmanar 
revisionsenheten styrelsen att i arbetet med plan för intern kontroll 2022 beakta om 
bisyssla bör finnas med som en potentiell risk. 

 
26 Granskning av bisysslor REV 2021–00061 
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Sammanfattningsvis är revisionsenhetens bedömning att styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av 
bisysslor ställt till revisionskriterierna.  

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i allt 
väsentligt har en tillräcklig intern kontroll.27  
Riskanalysen är omfattande och berör en stor del av SU:s ansvarsområde. Vår 
bedömning är att arbetet följer regionens riktlinjer för internkontroll.28 Det finns en 
utsedd organisation och tydlig ambition att utveckla arbetet med internkontroll. 
Arbetet kan ytterligare utvecklas. Revisionsenheten kommer att fortsatt följa arbetet i 
grundläggande granskning.  

Rekommendationer 
Ingen rekommendation lämnas.  

Uppföljning av tidigare års rekommendationer 
 
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års rekommendationer. 

Lämnade rekommendationer  
2019 Årsrapport diarienummer REV 2019–00085 

2020 Årsrapport diarienummer REV 2012–00051 

Omhändertagen 
Ja delvis nej  

2019 Styrelsen rekommenderas att stärka styrningen av arbetsmiljöarbetet 
genom att förtydliga vilka resurser som satsas på arbetsmiljöarbete och se till 
att sjukhusets rutiner för arbetsmiljöarbetet följs.29  
 

Delvis 
 

2019 Styrelsen rekommenderas att mer aktivt leda, styra och följa upp arbetet 
med uppgiftsväxling. Styrelsen rekommenderas att säkerställa att de 
satsningar som genomförs avseende kompetens- och uppgiftsväxling leder till 
att verksamheten effektiviseras.30 

Delvis 

2019 Styrelsen rekommenderas att fortsatt stärka sin styrning för verksamhet 
och ekonomi i balans 

Delvis 

2019 Styrelsen rekommenderas att fortsätta arbetet med att sänka 
kostnadsutvecklingsnivån 
 

Ja/på agendan 

2019 Styrelsen rekommenderas att fortsatt stärka sin styrning och uppföljning 
av tillgänglighet 

Delvis/nej 

 
27 KL 6 §6  
28 Regionens policy för styrning och riktlinjer för intern kontroll  
29 Sjukhusstyrelsernas arbetsmiljöansvar. Diarienummer REV 2019–00113  
30 Uppgiftsväxling inom vården. Diarienummer REV 2019 - 00059  

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34214?a=false&guest=true
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2020 Styrelsen rekommenderas att fortsatt arbeta med åtgärdsprogram för 
ekonomi i balans. Styrelsen rekommenderas att i planering för verksamhet 
väga in och bedöma konsekvenser av överproduktion mot konsekvenser av 
brister i tillgänglighet. Styrelsen rekommenderas att fortsatt arbeta med att 
analysera förutsättningar och minska skillnader mellan områdena 
 

Ja 

2020 Styrelsen rekommenderas fortsatt utveckla uppföljning av 
måluppfyllelse. 
 

Ja 

2020 Styrelsen rekommenderas att fortsatt stärka arbetsmiljöarbetet. 
 

Följs upp 2022 

2020 Styrelsen rekommenderas fortsatt vidta åtgärder för att öka tillgänglighet 
till vård och behandling. 
 

Delvis 

2020 Styrelsen rekommenderas att fortsatt utveckla uppföljning och 
redovisning av FOUUI. 
 

Ja 

2020 Styrelsen rekommenderas att säkerställa en ändamålsenlig 
behörighetskontroll till journalsystem. 
 

Följs upp 2022 

Rekommendationer 
Styrelsen rekommenderas att mer aktivt styra för att komma till rätta med de brister 
som revisionen noterat i sin granskning. 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

 Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar följande 
delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut. 

Nedan visas resultatet av granskningen.  

Iakttagelser 

Löpande granskning  
Deloitte har genomfört löpande granskning av Sahlgrenska Universitetssjukhusets 
interna processer. Resultatet från Deloittes granskning har avlämnats i särskilt 
rekommendationsbrev.  
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Granskning av delårsrapport  
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att delårsbokslutet för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
RKR och lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

Granskning av årsbokslut 
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för styrelsen för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
rådet för kommunal redovisning och lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Bedömning 
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för styrelsen för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
rådet för kommunal redovisning och lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
följande sammanfattande bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende styrelsen. Granskningen har 
genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i dialog med berörda 
verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, att verksamheten i allt 
väsentligt har bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande 
räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av 
covid-19-pandemin motiverat. I årets granskning noteras dock en del brister som 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör åtgärda. Vi vill också påpeka att 
några av de brister som noterats i revisionsgranskning under senare år fortfarande 
kvarstår. I årsrapporten lämnas därför rekommendationer inom områden som 
styrelsen under 2022 bör utveckla och förbättra och som ansvarig yrkesrevisor 
kommer att återkomma till under revisionsåret 2022. 

Rekommendationer  
För verksamhetsåret 2021 ges följande rekommendationer: 

Styrelsen rekommenderas att fortsatt arbeta med åtgärdsprogram för kostnadskontroll 
och ekonomi i balans. Vi rekommenderar också styrelsen för SU att, i det fall 
årsprognos för 2022 vid aprilbokslutet väsentligt avviker från RF:s ekonomiska 
målnivå för 2022, formellt lyfta detta till RF med tydliga beskrivningar avseende 
orsaker, för ställningstagande och eventuell vägledning.  

Styrelsen rekommenderas att mer aktivt styra för att nå regionfullmäktiges mål. 

Styrelsen rekommenderas att fortsatt vidta åtgärder för att öka tillgänglighet till vård 
och behandling. 

Styrelsen rekommenderas att i samverkan stärka sina insatser för att möta behovet av 
vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga för att nå 
tillgänglighetsmålen. 

Styrelsen rekommenderas att mer aktivt styra för att komma till rätta med de brister 
som revisionen noterat i sin granskning. 
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Bilaga 1. Beskrivning av revisionskriterier  
 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den 
norm eller referens som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterier kan 
vara lagar, förordningar och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges beslut, 
mål och direktiv samt policyer och riktlinjer med mera.  

Årets granskning av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset utgår från 
följande revisionskriterier: 

- Kommunallagen (2017:725) 
- Förvaltningslagen (2019:900) 
- Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
- Arbetstidslag (1982:673) 
- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)  
- Patientdatalagen (2008:355) 
- Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679) 
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om 

katastrofmedicinsk beredskap. 
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
- RF:s budget 2021  
- Reglemente, beslutad av RF 2019-06-10 – 11 diarienummer RS 2018–03535 
- Delegeringsordning, beslutad styrelse 2021-02-05 SU 2021–00357 
- Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-12 

diarienummer RS 2019–06176 
- Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021, beslutad av RS-

2020-02906 
- Detaljanvisning årsbokslut 2021 på intranätet 
- Regionens ekonomihandbok på intranätet 
- Riktlinje mot korruption, mutor och jäv 

  

https://hittaidiariet.vgregion.se/download.do?id=1590675&filename=Riktlinjer+mot+korruption%2C+mutor+och+j%C3%A4v.pdf
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Bilaga 2. Granskningsrapporter  
och underlag  
 
1. REV 2021–00061  Mötesanteckning dialogmöte 2021-06-02 samt 

2021-10-27 
2. REV 2022–00029  Granskningsrapport räkenskaper Deloitte 
3. REV 2021–00061  Granskning av bisysslor  
4. REV 2021–00117  Granskning av övergripande principer för 

ekonomi- och budgetstyrning”, beslutad av revisorskollegiet 2022-01-26 
5. REV 2021–00094  Fördjupad granskning psykisk ohälsa, beslutad av 

revisorskollegiet 2022-01-26 
6. REV 2021–00091  Regionstyrelsens styrning av FVM – uppföljande 

granskning, beslutad av revisorskollegiet 2021-11-17 
7. Rev 2019–00113  Fördjupad granskning om sjukhusstyrelsernas 

arbetsmiljöansvar  
8. REV 2019–00059  Uppgiftsväxling inom vården. 
9. Övriga underlag och källor enligt noter i granskningsrapporten 
10. Protokoll 2021 styrelse samt underlag, §1-§209 
11. Förvaltningsledningens minnesanteckningar och protokoll: ledningsgrupp, SD-

beslut, MBL 
12. Detaljbudget och verksamhetsplan för SU 2021 
13. Vårdöverenskommelser och uppdrag 2021 
14. Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 

diarienummer SU 2020–06196 
15. Snabbfakta 2021 (intranätet) 
16. Uppföljning resultat i Cognos 2019 2020 2021 
17. Delårsrapport augusti, diarienummer SU 2021–00804 
18. Årsredovisning SU 2021 diarienummer SU 2021–00253 
19. Patientsäkerhetsberättelse SU 2021 diarienummer SU 2022–00301 
20. Väntetider och tillgänglighetsrapporteringar  
21. Dokument i diarium – alla, inklusive dokument/handlingar från myndigheter 

avseende verksamhet SU 2021 
22. Möten förvaltningsledning och verksamhet 
23. Datainspektionen. (IMY) Tillsyn enligt dataskyddsförordningen och 

patientdatalagen – behovs- och riskanalys och frågor om åtkomst i 
journalsystem. DI-2019-3840 

 

 
 

https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-tillsyn-sahlgrenska-universitetssjukhuset-di-2019-3840.pdf
https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-tillsyn-sahlgrenska-universitetssjukhuset-di-2019-3840.pdf
https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-tillsyn-sahlgrenska-universitetssjukhuset-di-2019-3840.pdf
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för sjukhusen i väster 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om styrelsen för SV har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av styrelsens 
hantering av pandemin. Revisionsenheten har gjort följande bedömningar: 

Styrelsen har genomgående under året säkerställt att de varit tillräckligt informerade 
för att fatta nödvändiga beslut avseende såväl utvecklingen inom den ordinarie 
planerade verksamheten som de konsekvenser som Covid-19 gett under 2021. 
 
Styrelsen och förvaltningsledningen har också fattat nödvändiga beslut för att 
säkerställa en ändamålsenlig styrning under 2021. Produktionsvolymer och 
verksamhetsresultat har dock väsentligen påverkats av Covid-19. Revisionsenheten 
bedömer dock att styrelsens och förvaltningsledningens styrning på ett effektivt 
minimerat pandemins effekt på den beställda verksamheten. Detta beskrivs utförligt i 
SV:s årsredovisning för 2021 och årets revison bekräftar i all väsentlighet det som 
beskrivs i denna. 
 
Det ekonomiska resultatet för 2021 är -138 mnkr. Detta kan jämföras mot resultat år 
2020 före regional reglering med -248,4 Mnkr. Utifrån RF beslut i maj 2021 där det 
medges att sjukhusstyrelserna går med underskott motsvarande en miljard kronor för 
2021, vilket för SV:s del motsvarar 118 mnkr, är SV:s nettounderskott -20 mnkr. 
 
Sjukhusen i väster står inför fortsatt stora utmaningar på kortare och längre sikt – 
såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Vår granskning 2021 föranleder därför 
revisionsenheten att ge följande framåtriktade rekommendationer till styrelsen för 
SV: 
 
• Vi rekommenderar styrelsen för SV att, i det fall årsprognos för 2022 vid 

aprilbokslutet väsentligt avviker från RF:s ekonomiska målnivå för 2022, 
formellt lyfta detta till RF med tydliga beskrivningar avseende orsaker, för 
ställningstagande och eventuell vägledning.  
 

• Vi rekommenderar styrelsen för SV att tidigt under 2022 definiera konkreta och 
mätbara mål för samtliga aktiviteter i styrelsens budget för 2022 som är direkt 
kopplade till mål i RF:s budget. Dessa mål ska tydligt kunna ställas mot RFs 
målsättningar för bedömning av måluppfyllelse 2022.  

 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av Sjukhusen i Väster, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-pandemin 
motiverat.  
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Årets granskning 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att Styrelsen för SV ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån 
styrelsens ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller 
genomförs i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär. 

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Ulf Aronsson. Därtill har räkenskaperna 
granskats av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit 
revisionsdirektör Anna Stenberg. 

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget och nämndens reglemente.  
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som styrelsen bör vidta.  
 
I de fall text från andra dokument klippts in i rapporten, är denna i kursiv stil efter 
hänvisning till var texten hämtats från. 

Ekonomi 
Revisionsenhetens grundläggande granskning avseende ekonomistyrning har sin 
utgångspunkt i hur SV har utövat ekonomistyrning över året - i enlighet med 
verksamhetsplan och budget för 2021, som; 

• Är upprättade i enlighet med riktlinjer från regionstyrelse och 
koncernkontoret. 

• Har brutits ner till lägsta relevanta verksamhetsnivå 
• Hanterar relevanta risker som identifierats av styrelsen  
• Är i balans och hanterar identifierade utmaningar för att uppnå en sådan 
• Är kommunicerade med och accepterade av medarbetare och chefer i 

organisationen 
 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret, men även förutsättningar för att uppnå ekonomi i balans 2022. 
Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och ekonomiska resultat. Därefter 
redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
Det ekonomiska resultatet för 2021 är -138 mnkr. Detta kan jämföras mot resultat år 
2020 före regional reglering med -248,4 Mnkr.  
 
Utifrån RF beslut i juni där det medges att sjukhusstyrelserna går med underskott 
motsvarande en miljard kronor för 2021, vilket för SV:s del motsvarar 118 mnkr, är 
SV:s  underskott -20 mnkr. 
 
Iakttagelser 
SV lyfter i budget för 2021 en ekonomisk obalans om 195 mnkr; Sjukhusen i väster 
har fortsatt ekonomiska utmaningar. Inför 2020 fastställdes nya åtgärder 
motsvarande 150 Mnkr. Inför 2021 behöver ytterligare åtgärder om 45 Mnkr vidtas 
utöver pågående program för att balansera budgeten.   
 
I en återrapportering till styrelsen i februari avseende verksamheternas åtgärdsplaner 
redovisas i TU; Inför 2020 fastställdes behov av kompletterande åtgärder med 150 
Mnkr. Den samlade effekten 2020 av dessa åtgärder uppgick till ca 63 Mnkr. Efter 
att ha bedömt helårseffekt samt efter korrigerande beslut som påverkat nivån på 
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effektiviseringskrav, kvarstår för verksamheterna att planera och genomföra 
kompletterande åtgärder motsvarande 53 Mnkr under 2021 utifrån 
effektiviseringskravets nivå och omfattning. Detta innebär sammantaget ett behov av 
åtgärder för 2021 om 140 mnkr.  
 
I den löpande uppföljning som månadsvis presenteras för styrelsen är målnivån för 
åtgärder 130 mnkr, varav 73 mnkr är det som SV i sin löpande rapportering 
periodiserat för 2021. 
 
I maj beslutar styrelsen för SV en Kompletterande handlingsplan för verksamhet i 
balans våren 2022 som summerar till 169,5 mnkr - detta utifrån Regionstyrelsens 
uppmaning upprättat en handlingsplan som ska bidra till att säkra verksamhet och 
ekonomi i balans under 2022. SV lyfter i beslutet; Flera av förvaltningens åtgärder 
och aktiviteter är redan identifierade i såväl detaljbudget 2020 som 2021, men där 
bland annat pandemin påverkat möjligheterna till ett ordnat genomförande. I denna 
beskrivning har också 2022 behövts adderas utöver redan lagda planer och mål för 
att ange en totalbild.  
 
I maj är styrelsens prognosbedömning per mars -140 mnkr för 2021 och de beslutade 
åtgärderna, enligt ovan, sammanfattas inom följande rubriker:  
 

Åtgärdsområde Belopp 
Bemanning och schema 8 
Organisation, ledning och styrning 4 
Lokalöversyn 5 
Produktionsstyrning 0 
Digitalisering 5 
Nya uppdrag 90 
Läkemedel, material och hjälpmedel 13,5 
Intäkter till följd av radiologisk kapacitet 24 
Ökade volymer koloskopi 3 
Förändrade arbetssätt/ översyn av tjänster och vakanser 17 
Totalt 169,5 

 
SV:s åtgärdsprogram och målsättningar för denna redovisas för i koncernkontorets 
TU till RS Sjukhusens åtgärdsplaner för verksamhet och ekonomi i balans 21-05-19, 
som ligger till grund för RF beslut i maj. Här konstateras att; Sjukhusets 
åtgärdsprogram ska innebära ekonomisk balans vid utgången av 2022. Samtidigt 
lyfts det att; sjukhusens redovisade åtgärdsplaner ger främst effekt 2022, men trots 
nuvarande åtgärdsplaner prognostiserar sjukhusen ett underskott 2022 på -260 
mnkr, varav SV:s prognostiserade underskott för 2022 är -85 mnkr. Detta befarade 
underskott har tydligt lyfts i ägardialoger från och med maj. Vid arbetsmöte med SV 
presidium, beskriver de att de har en bra dialog med ägarutskottet och upplever att 
det finns en förståelse för de utmaningar Sjukhusen i väster står inför. Styrelsen har 
dock inte fått något godkännande av regionfullmäktige med anledning av de 
prognostiserade underskotten för 2021 och 2022. 
 
SV:s ekonomiska resultat per augusti var -107 mnkr, vilket innebar en 
budgetavvikelse om 123 mnkr. Prognosen för 2021 fastställdes då till -180 mnkr, 
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vilket var en försämring med 40 mnkr jämfört med prognosbedömningen i mars 
2021. Effekthemtagning i beslutade åtgärder redovisas då till 20 mnkr att jämföra 
med målvärde per augusti om 48 mnkr. 
 
I årsbokslutet redovisas, som lyfts ovan, ett underskott för verksamheten om -138 
mnkr, vilket ju är i linje med den prognos som sattes i början av året och som också 
låg till grund för det förnyade beslutet om åtgärder för ekonomi i balans i maj. Effekt 
från åtgärderna 2021 redovisas till 28 mnkr, att jämföra med målvärdet enligt den 
löpande uppföljningen om 130 för 2021 eller 22%. Bruttokostnadsutvecklingen 
rullande 12 månader rensat för verksamhetsförändringar 2021 är +5% per december.  
 
I ÅR för 2021 skriver SV; I resultatet ingår Covid-relaterade kostnader med 71,9 
Mnkr, varav 50,7 Mnkr är personalkostnader. Avseende januari-augusti har 
ersättning motsvarande 67,3 Mnkr erhållits för Covid-kostnader. Dessutom har 
Covid-ersättning för sjuklön samt utförda vaccinationer erhållits avseende januari-
augusti med 11,9 Mnkr. Detta indikerar att SV fått en rimlig täckning för de direkta 
Covidrelaterade kostnaderna under året. Förvaltningsledningen lyfter att man under 
året har arbetet med att ställa om inom SV – som påverkat såväl kostnader som 
produktion, vilket sannolikt bidragit till en lägre Covidersättning, då denna typ av 
åtgärder inte kategoriserats som Covidkostnader. 
 
I SV budget för 2022, som beslutades på oktobermötet, uttrycks följande; Sjukhusen i 
väster upprättat en budget som balanserar, men där genomförandet av budgeten med 
tillhörande åtgärder inte kommer att ha en inriktning på balans 2022, utan månatlig 
balans vid utgången av 2022. Detta innebär en initial prognos på -85 Mnkr, förutsatt 
att åtgärder följer plan.  

 
I RF tilläggsbudget från oktober fastställs att – SV (liksom övriga utförarstyrelser) 
erhåller ytterligare 62,5 mnkr - För att ge ett ordentligt stöd i att kunna jobba vidare 
med den långsiktiga och av regionfullmäktige beslutade omställningen för nära vård 
tillför vi ytterligare 500 mnkr i en omställningssatsning under 2022. De 62,5 mnkr är 
inte inkluderade i den beslutade budgeten, vilket innebär att den initiala ekonomiska 
utmaningen kan beräknas till 22,5 mnkr för 2022. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning avseende styrelsens ekonomistyrning 2021 är som 
följer: 
 
SV har utövat en i all väsentlighet effektiv ekonomistyrning under 2021, med en 
ändamålsenlig verksamhetsplan samt en ändamålsenlig hantering av effekter från 
Covid-19 under året. Se även kommentarer under Verksamhet nedan.  
 
Det kan konstateras att den befarade försämringen av det ekonomiska resultatet vid 
delårsbokslutet augusti inte realiserades, utan den bedömning som gjordes under 
våren 2021 var korrekt. 
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Realisering av effekter från de beslutade åtgärdsplanerna har inte uppnått fastställda 
mål. Det kan dock konstateras att åtgärderna är framtunga och till stor del förutsätter 
beslut och agerande från andra styrelser. SV har genomgående varit transparenta 
avseende förutsättningar för åtgärdsplaner och förväntat resultat såväl 2021 som för 
2022 enligt iakttagelserna ovan.  
 
Med de kompletterande beslut som fattats av RF under 2021 är den faktiska 
resultatavvikelsen 2021 och den budgeterade för 2022 som följer: 
 

År Omslutning Resultat % 
2021 2 949 -20 -0,7% 
2022 3 164 -22,5 -0,7% 

 
Med det bedömer revisionsenheten att SV:s verksamhets- och ekonomistyrning 
väsentligen lett till och har förutsättningar att leda till ekonomiska resultat i linje med 
RF:s beslut. 
 
I och med att måluppfyllelse för åtgärderna 2021 endast är 28 mnkr att jämföra med 
73 mnkr alltså endast 38%, krävs ett starkt fokus på genomförande av samtliga 
åtgärder som definierades i beslutet per maj 2021 om 169,5 mnkr, för att kunna nå 
budgeterade och prognostiserade resultat för 2022.  

 
Revisionsenheten ser en risk i att de beslutade åtgärderna inte i tillräckligt hög grad 
kommer att realiseras 2022 och att det ekonomiska resultatet för 2022 återigen inte 
kommer upp i RF:s beslutade nivå. I det fall denna risk realiseras, menar 
revisionsenheten att det är viktigt att styrelsen för SV fortsatt är transparenta 
avseende orsaker till detta i löpande ägardialog och rapportering. Detta är särskilt 
viktigt i och med beroendet av andra styrelsers beslut och agerande. För 2022 
omfattar detta främst åtgärderna kopplade till verksamheterna i Kungälv och andra 
styrelsers nyttjande av lediga kapaciteter inom SV:s verksamheter. Under 2022 är det 
också viktigt att samtliga förutsättningar för det nya sjukhuset i Högsbo analyseras 
och hanteras inför verksamhetsstart i slutet av 2023. 

 
Vid första tillfälle för årsprognos 2022 - senast i första delårsbokslut 2022 – anser 
revisionsenheten att SV styrelse tydligt ska beskriva de eventuella avvikelser som 
dels uppfattas orsakats av ej infriade effekter från beslut eller agerande av andra 
styrelser, dels bedömda strukturella obalanser som i ett kortare perspektiv ligger 
utanför styrelsen för SVs egen kontroll. Om prognosen vid detta tillfälle väsentligen 
avviker från av RF beslutad ekonomisk målnivå och om styrelsen för SV inte 
bedömer att ytterligare egna beslut och åtgärder kan leda till en ekonomi i balans 
2022, menar revisionsenheten att styrelsen för SV ska lyfta detta formellt till RF, för 
ställningstagande och eventuell vägledning. 

 

Rekommendation 
Vi rekommenderar styrelsen för SV att, i det fall årsprognos för 2022 vid 
aprilbokslutet väsentligt avviker från RF:s ekonomiska målnivå för 2022, formellt 
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lyfta detta till RF med tydliga beskrivningar avseende orsaker, för ställningstagande 
och eventuell vägledning.  

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Målstyrning  
Revisionsenhetens granskning avseende målstyrning har sin utgångspunkt i hur SV 
har utövat en sådan över hela året i enlighet med verksamhetsplan och budget för 
2021, som; 

• Omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och fokusområden 
och att de vid behov omformulerats så att de utgår från styrelsens 
specifika uppdrag och ansvar 

• Där målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• Styrelsen och förvaltningsledningen följt upp måluppfyllelse 
löpande under verksamhetsåret  

Iakttagelser 
Resultatet från SV:s styrning utifrån RF:s mål och fokusområden redogörs för under 
avsnitt 2.1 och 3.1 i ÅR 2021. I övriga avsnitt i ÅR redogörs för väsentliga resultat 
och verksamhetsindikatorer – utveckling av dessa, aktiviteter som genomförts under 
året, Covid-19 effekter etc. I tabellen nedan sammanfattas ett urval av SV:s 
måluppfyllelse per RF-målområde för 2021 enligt SV:s egen bedömning i 
årsredovisningen. Gulmarkering innebär att målet kommer delvis att uppnås/Målet är 
delvis uppnått. 
 

Målområde Uppföljning  

2.1.2  Den medicinska kvaliteten ska 
öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

Tre aktiviteter från budget 2021 redogörs för och redovisas som 
pågående. Utöver detta ges exempel på 9 utvecklingsinitiativ för att nå 
målet. 

Ingen konkret uppföljning av faktisk måluppfyllelse eller indikatorer 
som påvisar en sådan. 

 

2.1.2.1  Detaljstyrning av hälso- och 
sjukvården ska ersättas av 
tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och 
befogenheter ska decentraliseras till 
första linjens chef 
 

En aktivitet från budget 2021 redogörs för och redovisas som pågående. 
 
Ingen konkret uppföljning av faktisk måluppfyllelse eller indikatorer 
som påvisar en sådan. 
 

 

2.1.2.2  Öka antalet tillgängliga 
vårdplatser för att minska problemet 
med överbeläggningar 
 

Tre aktiviteter från budget 2021 redogörs för och redovisas som 
pågående. 
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I ÅR framgår att antalet disponibla vårdplatser minskat något jämfört 
med 2020. Antalet på AL är oförändrat 97 st. För KS har de minskat med 
3 till 176 st. 
 

2.1.2.3  Delar av den planerade vården 
på akutsjukhusen ska flyttas ut till 
närsjukhus eller andra 
specialistmottagningar 
 

En aktivitet från budget 2021 redogörs för och redovisas som pågående. 
 
Ingen konkret uppföljning av faktisk måluppfyllelse eller indikatorer 
som påvisar en sådan. 
 

 

2.1.3  Invånarnas tillgång till den vård 
de behöver ska öka 
 

Två aktiviteter från budget 2021 redogörs för och redovisas som 
pågående. 
 
En relativt omfattande redovisning av uppnådd tillgänglighet med 
jämförelse mot tidigare perioder. Det är dock endast indikatorer för 
akutvården, TTL och TVT, som jämförs med fastställda målvärden. 
 

 

2.1.3.1  Öka tillgängligheten och korta 
väntetiderna för barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa 
 

Två aktiviteter från budget 2021 redogörs för och redovisas som 
pågående. 
 
Nyckeltal redovisas mot tidigare perioder. Det saknas jämförelse med 
konkreta definierade måltal för 2021. 
 

 

2.1.3.2  Stärka tillgängligheten och 
korta väntetiderna för både förstabesök 
och behandling 
 

Två aktiviteter från budget 2021 redogörs för – en pågående och en klar. 
På ett flertal ställen i ÅR redogörs för olika initiativ och resultat från 
dessa som berör detta mål, se även ovan. på flera ställen ingoch 
redovisas som pågående. 
 

 

2.1.3.3  Invånarnas tillgång till digitala 
vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala 
lösningar 
 

En aktivitet från budget 2021 redogörs för och redovisas som pågående. 
 
Under 2021 var 6,2% procent digitala besök av totalt antal besök att 
jämföra med ett mål om minst 10% 
 

 

2.1.4  Primärvården ska bli den 
naturliga ingången för personer i behov 
av vård 
 

En aktivitet från budget 2021 redogörs för och redovisas som pågående. 
 
Ingen konkret uppföljning av faktisk måluppfyllelse eller indikatorer 
som påvisar en sådan. 
 

 

2.1.4.1  Minskat behov av slutenvård 
på sjukhusen genom tillskapande av 
fler mobila och nära vårdformer 
 

Nio aktiviteter från budget 2021 redogörs för – fyra pågående och fem 
klara. 
 
Ingen konkret uppföljning av faktisk måluppfyllelse eller indikatorer 
som påvisar en sådan. 
 

 

3.1.1  Skapa attraktiva arbetsplatser 
och förbättra möjligheterna till karriär- 
och kompetensutveckling 

Åtta aktiviteter från redovisas och redogörs för – sex pågående och två 
klara. Två indikatorer redovisas; Andel chefer med 10-15 underställda 
samt Sjukfrånvaro. 
 

 

3.1.1.1  Låta lönesättningen präglas av 
större flexibilitet, där hänsyn tas till 
marknadssituationen och 
kompetensbehov samtidigt som budget 
ska hållas 

Nio aktiviteter från budget 2021 redovisas och redogörs för – två 
pågående och en klar. 
 
Ingen konkret uppföljning av faktisk måluppfyllelse eller indikatorer 
som påvisar en sådan. 
 

 

 
Årets grundläggande granskning av målstyrningen bekräftar i all väsentlighet den 
bild av måluppfyllelse som redovisas av styrelsen enligt ovan.  
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Det kan konstateras att det i verksamhetsplanen för 2021 definierades ett mycket 
begränsat antal konkreta mål på förvaltningsnivå för respektive målområde. Fokus är 
på aktiviteter, alltså vad styrelsen menar måste göras för att man ska närma sig och 
uppfylla RF.s målsättningar. 
 
I redovisningen av måluppfyllelse i ÅR 2021 framgår att de allra flesta aktiviteter 
inte slutförts under 2021 och det redovisas endast i undantagsfall indikatorer och 
resultat som tydligt visar konkret måluppfyllelse. 
 
I budget 2022 är fokus även här på aktiviteter, med endast undantagsvis konkreta 
måltal kopplade till RFs målområden för 2022. En konkretisering av mål görs på 
förvaltnings- och verksamhetsnivå tidigt under 2022. 
  
Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att: 
 
• Det i ÅR redovisas status och måluppfyllelse för respektive målområde ställt mot 

budget för 2021  
• Planerade aktiviteter är i huvudsak under genomförande 
• Kompletterande information i övriga avsnitt i ÅR, ger en väsentligen 

förtydligande bild av effekterna från verksamhetsstyrning 
 
Revisionsenheten uppfattar det som positivt att förvaltningsledningen initierat ovan 
nämnda konkretisering av uppföljning. 
 
Revisionsenheten förstår att förvaltningsledning och styrelsen för SV i sin 
budgetering fokuserar på vad som ska göras. Vi ser dock att det är svårt att se vilka 
de konkreta effekterna är av dessa aktiviteter ställt mot RF:s mål. Detta blir än 
svårare när majoriteten av de definierade aktiviteterna inte är klara vid utgången av 
verksamhetsåret. 
 
Revisionsenheten bedömer att det finns ett behov av en starkare målstyrning på 
förvaltningsnivå. Detta för att säkerställa att definierade aktiviteter faktiskt leder till 
måluppfyllelse. Revisionsenheten menar att detta är än viktigare i den situation SV 
befinner sig i med stora utmaningar 2022 – såväl verksamhetsmässigt som 
ekonomiskt. Vi menar därför att styrelsen tidigt under 2022 bör definiera konkreta 
mätbara mål för de aktiviteter som definierats i budgeten för 2022. Dessa mål ska 
tydligt kunna ställas mot RFs målsättningar för bedömning av måluppfyllelse 2022. 
Detta bör också säkerställas i kommande budget för 2023. 

Rekommendation 
Vi rekommenderar styrelsen för SV att tidigt under 2022 definiera konkreta mätbara 
mål för samtliga aktiviteter i styrelsens budget för 2022 som är direkt kopplade till 
mål i RF:s budget. Dessa mål ska tydligt kunna ställas mot RF:s målsättningar för 
bedömning av måluppfyllelse 2022.  
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Verksamhetsstyrning 
Revisionsenhetens granskning avseende verksamhetsstyrning har sin utgångspunkt i 
hur SV har utövat en verksamhetsstyrning över hela året i enlighet med 
verksamhetsplan och budget för 2021; 

• Som följts upp av styrelsen på ett systematiskt sätt i enlighet med VGR 
policys och riktlinjer samt internt fastställda rutiner 

• Brutits ned till relevanta organisatoriska nivåer, omfattande  
o Analys av orsaker till eventuella avvikelserna mot budget  
o Vidtagande av åtgärder för att hantera eventuella avvikelser 
o Systematisk uppföljning och analys av t ex: Produktivitet, 

Prestationer, Patientsäkerhet, Arbetsmiljö, etc 
• Där styrelsen fattat tillräckliga och ändamålsenliga beslut om åtgärder för att 

korrigera eventuella avvikelser i verksamheternas resultat i relation till t ex; 
verksamhetsplan och budget; överenskommelser eller andra uppdrag 

• Där styrelsen medverkat i de regiongemensamma initiativ som varit aktuella 
under året på ett ändamålsenligt sätt 

• Där styrelsen vid behov uppmärksammat RF/ RS/ KK på brister i uppfyllelse 
av uppdrag eller i ekonomin 

• Där särskilt för 2021 - styrelsen varit tillräckligt aktiv i sin styrning för att 
begränsa effekterna på verksamheten av Covid-19  

Iakttagelser 
Förutsättningarna för SV verksamhetsstyrning har väsentligen påverkats av Covid-19 
under året. Nedan har några avsnitt från SV årsredovisning 2021 klippts in, som 
sammanfattar året. I övrigt hänvisas till SV ÅR. 
 
När vi nu ska summera 2021 kan vi återigen konstatera att det har varit ett mycket 
utmanande år där covid-19-pandemin fortsatt har påverkat oss. 
Våra möjligheter att producera enligt uppdrag har begränsats, även fast vi inom 
flera områden har haft en stark produktion. Även tillgängligheten har påverkats, 
även fast denna ändå har varit förhållandevis god regionalt sett. 
Operationsverksamheten låg inledningsvis av året betydligt under planerade 
volymen, men har sedan april-december under omständigheterna haft ett bra utfall 
relaterat till plan. 
När pandemin började fasas ut under sommaren uppstod istället en mycket 
utmanande situation inom delar av akutverksamheten och slutenvården. Vid 
akutmottagningen vid Kungälvs sjukhus fanns från april-december ett betydligt 
större söktryck än 2019, vilket också bidrog till att inflödet och behov av 
slutenvårdskapacitet ökade. Parallellt med bemanningsproblematik, ökad 
medelvårdtid och svårigheter från kommunal verksamhet att ta hem färdigvårdade 
patienter, ökade belastning ytterligare under andra halvåret. Detta har också 
bidragit till att ett omfattande utvecklingsprojekt av våra akut- och slutenvårdsflöden 
behövt startas för att tillse att vi skapar god arbetsmiljö, ökat värde för patienten och 
når effektiva processer. 
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Under våren tog Regionstyrelsen ett beslut som innebar att vård som idag 
omhändertas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska skiftas ut till Sjukhusen i 
väster/Kungälvs sjukhus för att primärt nyttogöra genomförda lokalinvesteringar 
och nya vårdavdelningar, vilket medfört ett intensivt och förberedande arbete. 
Ett annat viktigt beslut som kommit under året var vilket vårdinnehåll som ska finnas 
på kommande Högsbo närsjukhus. I september fattades beslut om vilken verksamhet, 
utöver nuvarande Frölunda specialistsjukhus, som ska föras ut från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Under 2022 kommer förvaltningens arbete avseende projekt 
för Högsbo närsjukhus ställa om till att fokusera på ibruktagning av sjukhuset och de 
förberedelser som detta kräver. 
Under året har också beslut tagits som innebär att Flyktingbarnmottagningen 
övergår till Regionhälsan från och med 2022. 
Inom ramen för regionens satsning för att höja tillgängligheten till vården har 
förvaltningen fått ett riktat operationsuppdrag till Alingsås lasarett där alla 
sjukhusförvaltningar i regionen ska skicka patienter i behov av operation. 
Arbete med förvaltningens åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans har 
konkretiserats, men kraften i att gå in i ett genomförande har fått stå tillbaka på 
grund av både Covid-19, ökat söktryck på akutmottagningarna samt högt tryck i 
slutenvård. Ett fortsatt viktigt arbete fortgår inför 2022 med att säkra genomförandet 
i enlighet med plan. 
 

Produktion och 
tillgänglighet 

Trots omständigheterna med Covid-19 har Sjukhusen i väster ändå kunnat 
tillhandahålla en förhållandevis god tillgänglighet, som varit högre än regionen 
i genomsnitt. Det har funnits utmaningar inom den inneliggande elektiva vården, 
främst på Kungälvs sjukhus på grund av bemanningssituationen. 
Per december 2021 (december 2020) uppgick tillgängligheten till: 

• Besök: 81 procent (87 procent) 
• Behandling: 67 procent (77 procent) 
• Besök BUP: 72 procent (47 procent) 
• Behandling BUP: 15 procent (40 procent) 
• Fördjupad utredning BUP: 8 procent (4 procent) 
• SVF: 78 procent (79 procent) 

Remissinflödet har utvecklats positivt, där antalet remisser registrerade för 
produktion har ökat med 11 procent jämfört med föregående år. Ökningen 
ligger i linje med utökade uppdrag inom främst gynekologi, urolog och ortopedi. 
Förvaltningens möjlighet att producera enligt uppdrag har begränsats på grund 
av pandemin. Den psykiatriska vården har haft en stark utveckling under året 
med utfall som överstiger uppdrag, medan den somatiska öppenvården inte har 
följt plan utan har ett utfall som understiger uppdrag med 21 828 besök (-8,7 
procent). Antalet somatiska vårdtillfällen är lägre än planerat, men antalet 
DRG-poäng är i stort i nivå med uppdrag. 
Måluppfyllelsen av förstabesök inklusive köpt vård uppgår till 85 procent och 
måluppfyllelsen för behandling inklusive köpt vård uppgår till 87 procent. 
 
Det har varit en hög beläggningsgrad i slutenvården under andra halvåret, 
vilket främst utgick ifrån ökat akut inflöde, ökad medelvårdtid samt svårigheter 
från kommunal verksamhet att ta hem medicinskt färdigvårdade patienter. 
Beläggningsgraden har också varit utmanande kopplat till vakanssituationen 
inom slutenvården. 
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Antal 
nettoårsarbetare 

Sjukhusen i väster har vid årets slut 2 460 nettoårsarbetare, vilket är 16 fler 
nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Bedömningen är 
sedan tidigare att antalet ökat med ca 50 nettoårsarbetare för att kunna möta 
förändringar i uppdrag samt rekryteringar för att möta befintligt uppdrag. 
Arbete kvarstår kopplat till fastställt tak. 
 
Personalomsättningen uppgår till 14,6 procent, vilket är en ökning från 13,6 
procent föregående år. Det är främst inom grupperna sjuksköterskor och läkare 
som personalomsättningen ökar. 
 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har i stort haft en positiv utveckling under året jämfört med 
föregående år och uppgick ackumulerat till 7,5 procent. Dock ligger den högre 
än 2019, men har sin huvudsakliga grund kopplat till pandemin och dess 
påverkan på bemanning. 
 

 
Årets grundläggande granskning av verksamhetsstyrningen bekräftar i all 
väsentlighet den bild som redovisas för i ÅR.  
 
Det kan konstateras att tillgängligheten till des somatiska vården även 2021 är 
relativt god i ett VGR-perspektiv om än försämrad jämfört med föregående år. 

Konsekvensanalyser av covid-19 

Revisionsenheten har genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om 
nämnder och styrelser har gjort konsekvensanalyser med anledning av covid-19 och i 
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder utifrån dessa. Resultatet för SV sammanfattas 
enligt nedan: 
 

Revisionsfråga Iakttagelse 
1. Har nämnder och styrelser i tillräcklig 

omfattning gjort konsekvensanalyser som 
belyser effekterna av pandemin ur olika 
perspektiv? 

 

Det generella svaret är ja. Under samtliga 
vågor, som påverkat verksamheten 2021, har 
särskild sjukhusledning fattat beslut för att 
balansera den akuta Covidvården, övrig vård/ 
patientbehov och personalsituation. Arbetet 
med prioritering etc har gjorts utifrån väl 
balanserade eskalerings- och 
deeskaleringsplaner. Styrelsen har under hela 
2021 hållit sig tillräckligt uppdaterad och vid 
tillfälle stött och fattat erforderliga besluit. 

2. Har tillräckliga åtgärder vidtagits med 
anledning av konsekvenserna av pandemin 
samt de analyser som gjorts? 

 

Enligt ovan.  

 
Nedan följer en kortfattad kronologisk beskrivning av covid-19 påverkan på vården 
och därmed förutsättningarna för verksamhetsstyrningen under året: 
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Tidsperiod Iakttagelse 

Nov 2020 till jan 
2021 (Från 
Årsrapport 2020) 

Andra vågen av pandemin 
• Stabsläge från 5 november 
• Inrättande av SSL från och med 6 november 
• Förstärkningsläge initieras den 15 december, vilket innebär en 

ytterligare ökad styrning av resurser inom förvaltningen, på grund av 
den eskalerande situationen med ökade vårdbehov för patienter med 
covid-19 och en mycket utmanande bemanningssituation 

• Den 29 januari har SV 27 inneliggande covid patienter varav 4 på 
IVA och rapporterar en fortsatt ansträngd personalsituation 

 
Feb till maj Efter andra vågens topp i januari minskar belastningen på slutenvården under 

februari. Efter en platånivå under mars och april minskar inläggningarna 
snabbt  
 

Juni till nov 
 

Från och med början av juni stabiliseras antal inneliggande patienter – totalt 
och på IVA. Inneliggande patienter överstiger aldrig åtta och endast ett fåtal 
vårdas på IVA under denna period.  
 
14 juni avslutas särskild sjukhusledning och övergår till ordinarie 
sjukhusledning och SV återgår till normalläge. 
 

Dec till jan 22 
 

Den senaste vågen startar, där det först mot slutet av december syns en negativ 
utveckling avseende inneliggande patienter.  
 
SV går upp i stabsläge den 3 januari. Orsaken är belastning på slutenvården 
och ett ökande vårdbehov på grund av bland annat covid-19 och 
säsongsinfluensa. Utmaningar i bemanning, bland annat på grund av hög 
sjukfrånvaro, innebär svårigheter i att upprätthålla tillgängliga vårdplatser. Den 
3:e januari är antal inneliggande patienter 10 st varav två på IVA. 

 

Bedömning 

Revisionsenhetens bedömning är att styrelsen för SV i tillräcklig omfattning gjort 
konsekvensanalyser som belyser effekterna av pandemin ur olika perspektiv samt 
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av konsekvenserna av pandemin samt de 
analyser som gjorts. 

FVM – det lokala SV-projektet 
 
Följande frågeställningar har granskats: 
• SV:s egen riskanalys av projektet 
• Ändamålsenligheten i SV:s medverkan i det övergripande FVM-programmet  
• Identifierade risk på verksamhetsnivå för brister i funktionalitet i moduler/ 

funktioner 
• Styrelsen för SV:s engagemang och involvering 
• Hantering av eventuella frågeställningar som identifierats på SV-nivå, men som 

har betydelse på programnivå 
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Iakttagelser baseras på dokumentgranskning samt intervjuer med lokal projektledare 
och styrgruppsrepresentant. Yrkesrevisorn har haft full tillgång till all dokumentation 
på den lokala projektplatsen för projektet. 
Samtliga revisionsfrågor som ställts har fått tydliga positiva svar. Risker som lyfts 
löpande, förefaller vara relevanta och hanteras på ett tillfredsställande sätt. I dialoger 
med projektledare, förvaltningsledning och vid arbetsmöte med SV-presidium 
framgår ett starkt engagemang och en vilja till ett bra resultat vid genomförandet. 

SV:s riskanalys per november 2021 är som följer: 

Risk Åtgärd 

Tidsbrist för verksamheten med att 
implementera beslut från regionalt FVM på 
grund av sent levererade beslut. 

Arbeta löpande med de frågor/beslut vi kan för 
att fördela insatser över tid och för att ge tid för 
förberedelse. Arbeta enligt en beredande 
process. Projektledaren FVM SV har lyft risken 
regionalt. 

Ej tillräckliga möjligheter att skapa en hållbar 
plan för CutOver på grund av sent underlag 
från regionalt FVM och därmed kort tid att 
genomföra den 

Utse en roll som kan arbeta specifikt med frågor 
kring CutOver. Projektledaren FVM SV har lyft 
risken regionalt. Diskutera frågan regionalt och 
delta i arbetet med att ta fram en regional plan. 

Risk för försvårat arbetssätt för verksamheten 
under perioden mellan Etapp 1 och Etapp 2 då 
en verksamhet kan ha infört FVM i endast en 
del av sin verksamhet. 

Bör omhändertas av CutOver-planen. Lista 
frågor i projektplanen som behöver besvaras 
inför CutOver och tiden däremellan. 

Brist på kompetens för att underhålla våra 
gamla system innan de avvecklas samt för lokal 
support och förvaltning 

Plan för att behålla medarbetare. Delta i det 
regionala arbetet med att ta fram en regional 
tydlig plan för support och förvaltning. 

Försenad regional tidplan har stor påverkan på 
driftstarten av Högsbo specialistsjukhus 

Lyfta frågan regionalt till projektägare för 
regionala programmet FVM. Genomföra en 
risk- och konsekvensbedömning. 

 

Revisionsenheten bedömer att styrelsen för SV och förvaltningsledning i all 
väsentlighet styr och följer upp det lokala FVM-projektet på ett ändamålsenligt och 
tillfredsställande sätt. 

Den lokala organisationen förefaller vara relevant och rimligt bemannad och det 
saknas inte några relevanta styrdokument på den lokala projektplatsen. 
SV förefaller medverka på ett konstruktivt sätt i det regionala programmet och lyfter 
väsentliga frågor på ett tillfredsställande sätt.  
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Patientsäkerhet och nöjd patient 
Följande områden har varit föremål för särskilt fokus i den grundläggande 
granskningen 2021: 
• Säkerställande att styrelsen (i sitt styrsystem) har hanterat allt i gällande 

riktlinje för patientsäkerhet som faller inom deras ansvar  
• Ändamålsenlighet i styrning och uppföljning av insatsområden och mål 

för dessa som särskilt preciseras i riktlinje för patientsäkerhet (2020 och 
2021)   

• Hantering av resultat redovisade i Sjukhusrapporten 2020 
• Hanteringen av resultatet från vårens nationella patientnöjdhetsmätning  
 

Iakttagelser baseras på dokumentgranskning samt två möten med chefsläkare under 
året. 

I Patiensäkerhetsberättelse 2020 (PSB20) redogörs för SV:s arbete med att hantera 
riktlinje 2020 och hur arbetet avses genomföras under 2021. 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 (PSB21) ger att SV i all väsentlighet hanterat 
riktlinjer på ändamålsenligt och tillfredsställande sätt – såväl omfattning som i 
styrning och uppföljning.  

I PSB21 redogörs för måluppfyllelse 2021. En översiktlig bedömning av resultat och 
analyser ger att SV väsentligen förefaller har arbetat systematiskt med att genomföra 
åtgärder identifierade i PSB20. De stickprov som yrkesrevisorn valt att följa upp 
avseende resultat från sjukhusrapporten 2020 ger att styrelsen i all väsentlighet 
förefaller ha beaktat och i förekommande fall hanterat rekommendationer i rapporten 
på ett tillfredsställande sätt. De organisatoriska förändringar som gjorts inom 
området under året får anses ha stärkt fokus på patientsäkerhet. 
 
I vårens patientenkät kan det konstateras att SV:s resultat generellt sett får bedömas 
vara tillfredsställande, med bibehållna eller förbättrade resultat jämfört med tidigare 
undersökning och ställt mot regionalt och nationellt resultat. Vid möte med 
chefsläkare i december konstateras att man inom SV initierat en sammanhållande 
analys av resultatet men ännu inte konkretiserat åtgärder utifrån resultatet. Vid 
dialogmöte med SV presidium sas; SV kommer ta vara på de goda utfallen och 
genomföra förbättringsarbete. Förbättringsförslag som har initierats är att en 
handlingsplan för ökad delaktighet och förbättrad information/kunskap har tagits 
fram inom vårdavdelning för geriatrik, att arbeta med patientkontrakt (utökad 
samordnad individuell plan) och genom att samordna och intensifierats arbetet med 
Agenda 2030.  

Revisionsenheten kommer att följa upp detta arbete i granskningen 2022. 
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HR – specifika frågeställningar 
 
Följande områden har varit föremål för särskilt fokus i den grundläggande 
granskningen 2021: 
• Utbildningsskuld – Risken för att Covid-19 skapat en utbildningsskuld i 

organisationen som inte analyseras och hanteras.  
• Kompetensplattform – Risken för att VGR:s/ SV:s kompettensplattform inte 

utformas ändamålsenligt för att möta regionala behov.  
• Personaltillgång - Risken för att arbetet med att rekrytera och behålla personal 

med nödvändig kompetens inte ger önskat resultat.  
• Arbetsmiljö – Risken för att arbetsgivaren inte uppfyller sitt ansvar för 

arbetsmiljön nu under pandemin 
• Hot och våld – Risken för att SV:s arbete för att motverka och hantera hot och 

våld mot anställda brister.  
 

Iakttagelser baseras på dokumentgranskning, två möten med personalchefsgruppen 
samt diskussioner förda vid de två arbetsmötena med SV-presidium som genomförts 
under året. Nedan sammanfattas yrkesrevisorns bedömningar och eventuella 
väsentligare iakttagelser  

Frågeställning Iakttagelser/ Bedömningar 

Utbildningsskuld En viss utbildningsskuld förefaller arbetats upp under pandemi, men 
inte någon som påverkar den väsentliga yrkesutbildningen för 
vårdpersonal 

Kompetensplattform Kompetensförsörjningsplan (KFP) för 2022 är uppdaterad i 
enlighet med regional mall och tar hänsyn till aktuellt läge, 
inklusive konsekvenser från Covid-19. KFP var ett 
informationsärende vid SV:s möte i september och styrelsen 
beslutade om kvartalsvis återrapportering till styrelsen. 
 
Revisionsenheten bedömer att KFP för 2021 såväl som 2022 förefaller 
vara ändamålsenliga 

Personaltillgång I KFP 2022 lyfts följande särskilda verksamhetsutmaningar: 

• Framtidens vårdmiljöer (FVM) 
• Utskiftningen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), med 

ett ökat patientantal på akuten samt nya vårdavdelningar på 
Kungälvs sjukhus kommer ställa krav på alla yrkeskategorier 

• Högsbo Närsjukhus kommer kräva nya arbetssätt och rekrytering 
 

Vidare lyfts i KFP; Den största utmaningen för SV är bristen på 
specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor. Detta leder till neddragna 
vårdplatser, köp av bemanningsföretag och nyttjande av övertid. 
Detta påverkar det ekonomiska resultat negativt och som också leder 
till hög beläggningsgrad vilket innebär belastning för medarbetare. 
Vilket gör att SV kontinuerligt utbildar egna medarbete till 
specialistsjuksköterskor då de inte går att rekrytera. 
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Revisionsenhetens bedömning är att förvaltningen förefaller ha kunnat 
hantera utmaningarna i personaltillgång på ett väsentligen 
tillfredsställande sätt. Jämfört med 2020 har verksamheterna lyckats 
bättre med att balansera Covid-19 vården med övrig mer ordinarie 
vård.  

Revisionsenheten noterar att den nya verksamheten i Högsbo sjukhus 
med start i slutet av 2023 innebär en mycket stor utmaning för SV. 
Detta gäller såväl bemanning av rätt kompetenser för den nya 
verksamheten, som etablering av ny ledningsstruktur. Detta är 
frågeställningar som bör lyftas med RS och HSS tidigt under 2022 för 
att säkerställa ett VGR-strategiskt förhållningssätt till de 
verksamhetsövergångar som etableringen av det nya sjukhuset 
innebär. Se även ovan under ekonomiavsnittet. 

Arbetsmiljö Revisionsenheten bedömer att såväl styrelse som 
förvaltningsledning har haft ett kontinuerligt fokus på 
arbetsmiljöfrågor under pandemin. Bedömningen är att de i all 
väsentlighet hanterat uppkomna frågeställningar på ett 
tillfredsställande sätt. 
 

Hot och våld SV arbetar utifrån fastställda regionala riktlinjer och guider. 
Revisionsenheten bedömer att förvaltningsledningens hantering av 
arbete för att motverka och hantera hot och våld är tillfredsställande 

 

Fördjupade granskningar 
SV har inte varit föremål för någon Fördjupad Granskning (FG) under 2021 annat än 
den som redogörs för ovan avseende konsekvensanalyser av Covid-19. 
 
Revisionsenheten vill uppmärksamma styrelse och förvaltningsledning om följande 
fördjupade granskningar, som riktar sig till andra styrelser, men som har 
beröringspunkter och aktualitet även för SV: 
 

Granskning Syfte och Rekommendationer 
Övergripande 
principer för 
ekonomi- och 
budgetstyrning 
 

Revisionen har granskat övergripande principer för ekonomi- och 
budgetstyrning. Granskningen syftar till att bedöma om principer, och 
tillämpningen av principer, för ekonomi-och budgetstyrning är 
ändamålsenliga och bidrar till en god ekonomisk hushållning.  

Granskningen riktar sig till RS, HSS och HSN och resulterar i följande 
rekommendationer: 

Till regionstyrelsen 
Vår rekommendation till regionstyrelsen är att se till att en översyn görs av 
regionens övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning. I arbetet 
med utveckling av principer för ekonomi- och budgetstyrning bör 
regionstyrelsen se till att:  

• principerna kännetecknas av långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet 
och rättvisa.  

• principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs samt 
att de ger förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och 
ansvarsutkrävande.  
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• principerna stödjer pågående arbete med en mer sammanhållen hälso- 
och sjukvård och arbetet med omställningen av hälso- och 
sjukvården.  

• principerna stödjer arbetet med ökad tillgänglighet till besök och 
behandlingar.  

• principerna stödjer arbetet med effektivisering av hälso- och 
sjukvården och bidrar till en god ekonomisk hushållning.  

 
Regionstyrelsen uppmanas att i övrigt beakta de iakttagelser och bedömningar 
som görs i granskningen. 
 
Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
Vår rekommendation till hälso- och sjukvårdsstyrelsen är att mer aktivt se till 
att utformning och tillämpning av regionens ersättningssystem stödjer arbetet 
med sammanhållen hälso- och sjukvård och omställningen av hälso- och 
sjukvården och att styrelsen verkar för att principerna för ekonomi- och 
budgetstyrning stödjer arbetet med att förbättra tillgängligheten till hälso- och 
sjukvård.  
 
Till hälso- och sjukvårdsnämnderna 
Vår rekommendation till hälso- och sjukvårdsnämnderna är att verka för att 
regionens utformning och tillämpning av resursfördelningsmodell ger 
förutsättningar för nämnderna att beställa vård i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagens bestämmelser om vård efter behov. 

Psykisk ohälsa Revisionen har granskat om regionens nämnder och styrelser inom hälso- och 
sjukvård arbetar ändamålsenligt mot regionfullmäktiges mål om minskad 
psykisk ohälsa med fokus på målgruppen barn och unga. 
 
Granskningen riktar sig till HSS, 3 st HSN, Närhälsan, Regionhälsan, SU, 
SKAS samt SÄS och resulterar i följande rekommendationer: 
 
Till hälso- och sjukvårdsnämnderna: 
Vår rekommendation till hälso- och sjukvårdsnämnderna är att utveckla 
beställning ställt till regionfullmäktiges tillgänglighetsmål. 
 
Till granskade styrelser 
Vår rekommendation till styrelsen är att i samverkan stärka sina insatser för 
att möta behovet av vård och behandling för psykisk ohälsa hos barn och unga 
för att nå tillgänglighetsmålen  
 

Regionstyrelsens 
styrning av 
arbetet med FVM 
– uppföljande 
granskning 

Revisionen i Västra Götalandsregionen har granskat regionstyrelsens styrning 
av arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Revisionen har 
under några år granskat införandeprocessen avseende FVM. I den fördjupade 
granskning som gjordes hösten 2020, noterades att det finns risk för ytterligare 
förseningar i införandet och risk för att kostnadsökningar uppstår. 
Revisorskollegiet beslutade om att göra en uppföljande granskning under 
2021. Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har vidtagit 
ändamålsenliga och tillräckliga åtgärder utifrån de rekommendationer som 
revisorerna lämnade i granskningen av FVM 2020. Syftet var också att 
bedöma om regionstyrelsen har en tillräcklig styrning av program FVM så att 
det kan införas utifrån beslutad programplan och inom den av 
regionfullmäktige beslutade budgeten och tidplanen. 

Granskningen riktar sig till RS och resulterar i följande rekommendationer: 
 
Vår rekommendation till regionstyrelsen är att:  
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• tillse att en uppdaterad bedömning av kostnader för införandet 
av FVM presenteras för regionstyrelsen senast i samband med 
årsredovisningen för 2021. 

• tillse att en samlad analys görs avseende vilka effekter 
ytterligare förseningar får på införandet av FVM samt på annat 
förändringsarbete i regionen. 

• tillse att arbetet med planering för effekthemtagning förstärks i 
syfte att säkerställa att effektiviseringar sker inom berörda 
nämnder och styrelser som kan möta de ökade driftkostnaderna 
för Millenium. 

• tillse att en mer detaljerad analys görs per berörd styrelse av 
vilken effekt införandet av FVM får på vårdproduktionen, 
vilka konsekvenserna blir och hur de ska åtgärdas.   

• tillse att mer kraftfulla insatser görs för att prioritera arbetet inom 
Program FVM och i största möjliga utsträckning undvika nya inspel i 
arbetet i syfte att underlätta för programledningen att fullfölja sitt arbete.  

• tillse att roller och ansvar i regionens digitaliseringsorganisation snarast 
tydliggörs i syfte att säkerställa ett fortsatt effektivt arbete med införandet 
av Millenium samt i förlängningen ett effektivt idrifttagande och en 
effektiv systemförvaltning. 

• tillse att en fördjupad riskanalys görs kopplad till leverantören 
Cerners möjligheter att tillhandahålla service och support i 
enlighet med det avtal som regionen tecknat med leverantören 
samt i enlighet med lagar, förordningar och myndighetskrav. 

 

Sammanfattande bedömning – Verksamhetsstyrning 
 
Revisionsenheten bedömer att det i ÅR 2021 på ett tillfredsställande sätt redogörs för 
verksamhetsstyrningen och verksamhetsmässiga resultatet för 2021 samt de 
konsekvenser som Covid-19 gett under året. Dokumentation från styrelsens arbete 
under året, redogörelser vid arbetsmöten med revisionen i oktober samt intervjuer 
och dokumentgranskning löpande under året inom ramen för den grundläggande 
granskning - bedöms i all väsentlighet styrka information i ÅR, delårsrapporter samt 
månadsrapporter under året. 
 
Revisionsenheten bedömer därmed att styrelsen för SV:s arbete med 
verksamhetsstyrning har varit ändamålsenligt utifrån verksamhetsplan och budget för 
2021 och med hänsyn till konsekvenserna av Covid-19. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Revisionsenhetens granskning avseende intern styrning och kontroll för 
2021 har sin utgångspunkt i hur SV utövat denna utifrån följande: 

• Att styrelsen utformat ett system för den interna kontrollen som i tillräcklig 
utsträckning hanterar brister i styrelsens ordinarie systematiska styrning och 
uppföljning  

o Upprättat arbetssätt, organisation, processer för den interna kontrollen 
– utifrån syfte att; förebygga, upptäcka och åtgärda 
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o Utformat kontrollerna utifrån en risk- och väsentlighetsanalys baserat 
på ett helhetsperspektiv på styrelsens styrning och uppföljning 

o En risk- och väsentlighetsanalys i vilken prioriteringar har gjorts av 
risker med hög sannolikhet/konsekvens 

o Dokumenterade och tillräckliga kontroller 
• Att styrelsen säkerställt att detta system för intern kontroll genomförts på ett 

ändamålsenligt sätt 
o Säkerställt att beslutade kontroller har genomförts och rapporterats i 

enlighet med beslut 
o Aktivt värderat återapportering, vid behov beslutat om nya kontroller 

och/eller styråtgärder 
 
Iakttagelser  
Styrelsen för SV har genomgående under året uppdaterat sina riskbedömningar 
utifrån pandemins utveckling - såväl övergripande som mer operativt  
 
Kontroller i IK-plan för 2021 har genomförts enligt beslut. Noterade avvikelser 
analyseras och åtgärder har vidtagits under året för att hantera dessa.   
 
Riskanalys inför 2022 med tillhörande IK-plan är framtagna i linje med revisionens 
rekommendation 2020. 
 

Bedömning  
SV:s ordinarie plan för intern kontroll samt de kontinuerliga riskbedömningar och 
hantering av uppkomna risker som gjorts under året, ger att SV i all väsentlighet 
hanterat risker identifierade såväl innan pandemin, som nya risker orsakade av 
Covid-19 på ett tillfredsställande sätt under hela 2021 och inför 2022. Detta innebär 
att revisionsenhetens sammanfattade bedömning är att: 

• Styrelsen har utformat ett tillfredställande system för styrning och 
uppföljning 

• Styrelsen säkerställt att detta styrsystem genomförts 
• Styrelsen har utformat ett system för den interna kontrollen som i tillräcklig 

utsträckning hanterar eventuella brister i styrelsens styrning och uppföljning 
• Styrelsen har sammantaget ett system som säkerställer att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten? 

 
Revisionsenheten noterar att uppföljningen av IK-planen är gedigen och att 
avvikelser hanteras på ett tillfredsställande sätt.  
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Styrmiljö, styrdokument och formalia 
Revisionsenhetens granskning avseende styrmiljö, styrdokument och formalia 2021 
har fokuserat på om styrelsen och förvaltningsledningens hanterat följande på ett 
ändamålsenligt sätt: 

1. Dokumenterade strategier samt ledningsfilosofi för hur den avser att styra och 
leda verksamheten 

2. Kvalitetsledningssystem  
a. kopplingen till VGRs övergripande kvalitetsledningssystem samt till 

gällande lagstiftning och nationella riktlinjer 
b. Att det är implementerat i verksamheten? 

3. Ställningstaganden och beslut inför och under 2021 med syfte att  
a. Stärka möjligheten till måluppfyllelse 
b. Resursanpassning ställt mot gällande uppdrag 
c. Hur verksamheten ska följas upp 
d. Stärka besluts- och genomförandekraft att uppfylla uppdrag och 

hantera eventuella avvikelser 
4. Att styrelsens uppdrag enligt reglemente, är omhändertaget i styrdokument 

och uppdrag till förvaltningen 
5. Fastställande av delegeringsordning och att rutinerna för delegering följts 
6. Följsamhet till 

a. de policys, riktlinjer och anvisningar som RF, RS, HSS och övriga 
systemägare fastställt 

b. gällande lagstiftning och de nationella riktlinjer som är styrande för 
verksamheten 

7. En ärendeberedning i enligt med FL, KL och ärendehandboken 
8. Styrelsebeslut fattade i rätt tid utifrån riktlinjer och anvisningar från RS/ KK 

avseende t ex; Budget; Delårsbokslut och årsbokslut; Riskanalys och plan för 
internkontroll; Andra beslut av RF/RS som är relevanta för styrelsen 

9. Att bristande resultat från beslut beretts och hanterats av styrelsen i rätt tid 
10. Att beslutsunderlag är tillräckliga för de beslut som fattats av styrelsen under 

året och att detta tydligt av dokumentationen från styrelsearbetet 

Iakttagelser 
Nedan lyfter vi iakttagelser som revisionsenhetens gjort inom ramen för de 
granskade områdena enligt ovan. 

Område Specifika iakttagelser som revisionsenheten vill lyfta  

1-3 Som utförarstyrelse inom sjukvården är ramen för en egen strategi snäv. Verksamheten 
styrs av strategiska regionala beslut som man har att förhålla sig till; t ex omställningen 
av vården och införande av FVM. Kortsiktigare inriktning regleras av VÖKar och 
TÖKar med HSN och till delar av uppdrag från HSS och RS. 
 
En ny organisation beslutas inför 2020 och börjar i praktiken implementeras samtidigt 
som Covid-19 drabbar verksamheten. Arbetet med pandemin påverkar väsentligen det 
planerade genomförandet av organisatoriska och administrativa förändringar under hela 
2021, vilket väsentligen ger fördröjningar i att t ex etablera förvaltningsgemensam 
ledningsfilosofi och kvalitetsledningssystem.  
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Budget för 2021 har ett grundläggande fokus på det väsentligaste för att erhålla såväl en 
verksamhet som ekonomi i balans. 
 

4-5, 7 Inget specifikt att kommentera 

6 Hur säkerställande att följsamhet säkerställs framgår av SV Kontrollmiljö, vilken 
uppdateras årligen i och med beslut om riskanalys och IK-plan. 
 

8-10 Det kan konstateras att det inom ramen för särskild förvaltningsledning under våren 
fattas de operativa besluten för att hantera konsekvenserna av pandemin 
 

 

Bedömning 
Revisionsenheten bedömer att årets grundläggande granskning styrker att de 
områden denna fokuserat på, 1-10 enligt ovan avseende styrmiljö, styrdokument och 
formalia, förefaller hanteras på ett ändamålsenligt sätt av SV styrelse och 
förvaltningsledning. Granskningen som denna bedömning grundar sig på omfattar:  
 

• Granskning av relevanta dokument och bedömning av dessas 
tillgänglighet  

• Granskning av protokoll från styrelse och förvaltningsledning 
• Struktur och information på förvaltningens webb 
• Intervjuer med representanter för förvaltningsledningen 
• Revisionens arbetsmöte med styrelsens presidium i maj och oktober 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  

Iakttagelser 
För verksamhetsåret 2020 gav revisionsenheten följande rekommendationer: 

Rekommendation Hantering av SV styrelse 2021  

Vi rekommenderar styrelsen, att den 
handlingsplan för ekonomi- och 
verksamhet i balans som den senast i 
april 2021 ska inkomma med till 
koncernkontoret/ RS, omfattar 
samtliga väsentliga faktorer för att 
kunna uppnå denna balans - på såväl 
kortare som längre sikt. Detta för att 
tydligt belysa eventuella behov av 
kompletterande strategiska beslut och/ 
eller ställningstaganden på 
koncernnivå, för att säkra uppfyllandet 
av uppsatta mål med bildandet av 
styrelsen Sjukhusen i Väster.   
 

Handlingsplan behandlades av 
styrelsen vid mötet i april, beslutades i 
maj och överlämnades då till 
regionstyrelsen/ koncernkontoret med 
ett innehåll som i all väsentlighet 
möter upp vår rekommendation 
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Vi rekommenderar att styrelsens 
arbete med riskanalys tidigareläggas 
under 2021 inför 2022, för att på så 
sätt säkerställa att denna blir en tidig 
och integrerad del av den årliga 
budgetprocessen. 

Styrelsens riskanalys slutförs den 6 
september, vilket innebär att styrelsen 
för SV följt vår rekommendation på 
ett tillfredsställande sätt. 

 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  
 
Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar löpande 
granskning, granskning av delårsrapport samt bokslutsgranskning. Grundat på 
Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för SV inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med rådet för kommunal redovisning och lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 

Nedan sammanfattas resultatet av granskningen för SV (inklipp från 
Sammanfattande rapport för Sjukhusen i väster – granskning av redovisning för 
2021)  
 
Granskning av delårsrapport 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för nämnden inte, 
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och lagen om kommunal bokföring 
och redovisning. 
 
Bokslutsgranskning 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet för nämnden inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RKR och lagen om kommunal bokföring 
och redovisning 
 
Den enda avvikande iakttagelsen som lyfts i rapporten är: Vi har noterat att 
Sjukhusen i väster per 2021-12-31 har ett negativt eget kapital. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
Bedömning 
För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen för Sjukhusen i Väster följande 
sammanfattande bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende Sjukhusen i Väster. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i 
dialog med berörda verksamheter. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av Sjukhusen i Väster, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-pandemin 
motiverat.  

Revisionsenheten lämnar två rekommendationer enligt nedan, som ansvarig 
yrkesrevisor kommer att följa upp under revisionsåret 2022. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen för SV att, i det fall årsprognos för 2022 vid 
aprilbokslutet väsentligt avviker från RF:s ekonomiska målnivå för 2022, formellt 
lyfta detta till RF med tydliga beskrivningar avseende orsaker, för ställningstagande 
och eventuell vägledning.  
 
Vi rekommenderar styrelsen för SV att tidigt under 2022 definiera konkreta mätbara 
mål för samtliga aktiviteter i styrelsens budget för 2022 som är direkt kopplade till 
mål i RF:s budget. Dessa mål ska tydligt kunna ställas mot RFs målsättningar för 
bedömning av måluppfyllelse 2022.  
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Bilaga 1. Beskrivning av revisionskriterier   
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den 
norm eller referens som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterier kan 
vara lagar, förordningar och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges beslut, 
mål och direktiv samt policyer och riktlinjer m.m. Årets granskning av SV utgår från 
följande revisionskriterier där de är tillämpliga för styrelsen: 

• Regionens ledningssystem 
• Regionens värdegrund 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete  
• Regionens policy för styrning 
• Kommunallagen 
• Annan relevant lagstiftning för en utförare inom sjukvården 
• Övriga eventuella policyer och riktlinjer som är väsentliga för en utförare inom 

sjukvården  
• RF:s budget 
• Regionens riktlinjer och instruktion för upprättande av detaljbudget 
• Regionens ekonomihandbok 
• Regionens riktlinjer för återrapportering i Plan och Styr 
• Riktlinjer för Patientsäkerhet 2021 
• Patientsäkerhetsplan 2021 
• Regionens policy och riktlinjer för intern styrning och kontroll  
• Regionens riktlinje mot korruption, mutor och jäv  
• Regionens policy för representation 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån nämndens 
ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs 
i verksamheten. 

Även verksamhetsår 2021 har, likt 2020, i hög grad påverkats av pandemin, vilket 
medfört konsekvenser för produktionen av och tillgänglighet till vård. Stor del av 
året har präglats av återkommande perioder med mycket höga beläggningstal och 
överbeläggningar inom de flesta verksamhetsområden. Sommarsituationen var 
mycket ansträngd med brist på semestervikarier och bemannade vårdplatser. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 är -163,6 mnkr. Detta kan jämföras med 
resultatet år 2020 som före regional reglering uppgick till -176,4 mnkr. I region-
fullmäktiges beslut i juni 2021 medgavs att sjukhusstyrelserna får ha underskott 
motsvarande en miljard kronor för 2021. För SkaS del motsvarar det 169,0 mnkr 
vilket överstiger det redovisade underskottet med 5,4 mnkr. 

Mycket utvecklingsarbete har genomförts trots pandemin. Många av aktiviteterna  
är pågående och effekterna väntas framöver. Inom vården återstår också att se hur 
behoven ser ut framöver. 

Ett uttalat mål i budget är att öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn  
och ungdomar med psykisk ohälsa. Revisionsenhetens bedömning är att granskade 
nämnder och styrelser inte i tillräcklig omfattning planerat och styrt för ökad 
tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Styrelserna skulle mer aktivt  
ha vidtagit åtgärder för att prioritera patientgruppen. 

SkaS följer regionala riktlinjer för implementering av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp. Brister i regional processmodell har påpekats för 
koncernledning. Arbetet är i en inledande fas och det finns få tillgängliga resultat  
att utvärdera. Framgent har SkaS ett ansvar att förena PSV med FVM vilket kan 
medföra behov om ytterligare granskningsinsatser. 

En stor andel ögonvård köps externt. Anledningen till den stora ökningen av antalet 
köp är den medicinska utvecklingen och att patienter som vårdas av regionen har 
växande behov av omhändertagande. Vårdgarantin ställer krav på förstabesök men 
inom ögonsjukvården är det många efterföljande besök som varken räknas i 
statistiken eller i ersättningen. 

Styrelsen har hanterat pandemins påverkan på sjukhusets utbildningar på ett effektivt 
sätt så att det inte finns någon existerande utbildningsskuld. Vidare har sjukhuset väl 
fungerande rutiner för att identifiera och arbeta med att tillsätta personal inom 
bristyrken. Sjukhuset har under flera år arbetat med att minska antalet årsarbetare 
och de har närmat sig måltalet. 
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Styrelsen bedöms på en övergripande nivå ha säkerställt att regelverket i GDPR 
tillämpas men organisationen behöver dokumenteras och en informationsklassning 
för hela verksamheten kan vara ett stöd. 

Regionens regelverk för reseräkningar och representation utgår från Skatteverkets 
krav. Granskningen av styrelsens reseräkningar noterade ett fel men för övriga 
granskade underlag var det god ordning och resorna bedöms vara väl kopplade till 
styrelsens ansvarsområde. 

Styrelsen har god kunskap om styrning, uppföljning och intern kontroll. 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Skaraborg sjukhus, att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper 
och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-
pandemin motiverat. 

För verksamhetsåret 2021 ges en rekommendation avseende granskning av psykisk 
ohälsa: 

- Samtliga styrelser rekommenderas att i samverkan stärka sina 
insatser för att möta behovet av vård och behandling för psykisk 
ohälsa hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen. 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån styrelsens 
ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs 
i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser  
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Thomas Vilhelmsson. Därtill har 
räkenskaperna granskats av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för  
rapporten har varit Anna Stenberg som är revisionsdirektör.  

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som nämnden bör vidta.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs nämndens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Det ekonomiska resultatet för 2021 är -163,6 mnkr. Detta kan jämföras med 
resultatet år 2020 som före regional reglering uppgick till -176,4 mnkr.  
 
I regionfullmäktiges beslut i juni 2021 medgavs att sjukhusstyrelserna får ha 
underskott motsvarande en miljard kronor för 2021. För SkaS del motsvarar det 
169,0 mnkr vilket överstiger det redovisade underskottet med 5,4 mnkr. 
 
Resultaträkning 2021 

 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 Avvikelse 
budget-utfall 

Förändring 
utfall-utfall % 

      
Såld vård internt 4 134,7 4 088,3 4 051,0 46,4 2,1 % 
Såld vård externt 55,8 50,8 48,6 5,0 14,6 % 
Patientavgifter 59,6 63,7 55,0 -4,1 8,3 % 
Driftbidrag från nämnd inom 
regionen 0,0 0,0 0,0 0,0  
Övriga erhållna bidrag 503,2 361,2 475,3 142,1 5,9 % 
Försäljning av tjänster 67,1 72,5 61,2 -5,3 9,6 % 
Hyresintäkter 1,1 0,0 1,1 1,1 -2,2 % 
Försäljning av material och varor 0,2 0,2 0,3 0,0 -29,1 % 
Övriga intäkter 17,3 17,5 13,9 -0,3 24,7 % 
Verksamheten intäkter 4 839,0 4 654,2 4 706,5 184,8 2,8 % 

      
Personalkostnader, inkl. inhyrd 
personal -3 040,4 -2 781,2 -2 957,9 -259,2 2,8 % 
Köpt vård -112,5 -28,3 -94,5 -84,2 19,0 % 
Läkemedel -584,1 -600,0 -577,4 15,9 1,2 % 
Verksamhetsanknutna tjänster -267,5 -265,3 -275,3 -2,2 -2,8 % 
Övriga tjänster, inkl 
konsultkostnader -110,8 -122,4 -108,0 11,6 2,5 % 
Material och varor, inkl 
förbrukningsmtrl -364,4 -347,4 -341,6 -16,9 6,7 % 
Lokal- och energikostnader -313,3 -311,6 -333,2 -1,7 -6,0 % 
Lämnade bidrag -0,4 0,0 -0,2 -0,4 155,6 % 
Avskrivningar -73,2 -80,0 -72,1 6,8 1,5 % 
Övriga kostnader -133,4 -114,7 -120,1 -18,7 11,0 % 
Verksamhetens kostnader -4 999,8 -4 650,9 -4 880,3 -349,0 2,5 % 

      
Finansiella intäkter/kostnader -2,7 -3,3 -2,6 0,6 4,0 % 
Bidrag, speciella beslut över 
budget 0,0 0,0 176,4 0,0 -100,0 % 

      
Resultat -163,6 0,0 0,0 -163,6  
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Iakttagelser 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av nämndens ekonomistyrning: 

Ekonomin har i likhet med föregående år påverkats av de insatser som pandemin 
krävt. Budgetavvikelsen per december uppgick till -163,6 mnkr (176,4 mnkr 
föregående år) vilket understiger det av regionfullmäktige beslutade godkända 
underskottet med 5,4 mnkr. Pandemins ekonomiska konsekvens uppgår till ca 100 
miljoner kronor. Totalt motsvarar genomförda åtgärder en ekonomisk effekt på drygt 
30 miljoner kronor. Till det kommer åtgärder med en effekt på 10 miljoner kronor 
som inte får effekt på bedömd ingående obalans men som har motverkat en 
ytterligare kostnadsökning. Kostnadsutvecklingen för året har varit 2,5 procent, 
intäktsutvecklingen 2,8 procent. 

Årets resultat före kompensation ligger på motsvarande nivå som 2020 och många år 
dessförinnan. För 2022 finns ett prognostiserat underskott på 190 mnkr. I 
åtgärdsplanen finns ett flertal aktiviteter men dessa får inte avsedd effekt för att 
uppnå ekonomi i balans.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att ekonomin efter förväntad kompensation för 
godkänt underskott uppnår balans för 2021. 

SkaS har de senaste åren haft svaga resultat före kompensation tillsammans med 
otillräckliga effekter av framtagna åtgärder. Det medför att det krävs kraftfulla 
insatser för att det prognostiserade underskottet ska kunna undvikas och att ekonomi 
i balans ska kunna uppnås.  
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Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
SkaS har valt att fokusera på fem mål varav tre är inom vård, ett kopplat till miljö 
och ett medarbetarmål. 

- Mål  Bedömning 

Den medicinska kvaliteten 
ska öka och den 
organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

 Trots pandemin har patientsäkerheten och den 
medicinska kvaliteten i stort kunnat bibehållas under 
året. Utfallet i majoriteten av medicinska 
kvalitetsindikatorer har legat stabilt.  

Invånarnas tillgång till den 
vård de behöver ska öka 

 Under 2021 har ett stort antal aktiviteter genomförts 
eller påbörjats för att öka tillgängligheten till första 
besök, operation/behandling och efterföljande besök. 

Primärvården ska bli den 
naturliga ingången för 
personer i behov av vård 

 Sjukhuset har under året arbetat aktivt med 
målsättningen att minska behovet av slutenvård på 
sjukhuset genom att utveckla mobila vårdformer med 
närsjukvårdsteam och andra nära/digitala vårdformer. 

Klimatutsläppen från fossil 
energi i Västra Götaland ska 
minska 

 SkaS har arbetat med att minska utsläppen avseende 
transporter, produkter och avfall, livsmedel, 
medicinska gaser, energi kemikalier och läkemedel. 

Skapa attraktiva 
arbetsplatser och förbättra 
möjligheterna till karriär- 
och kompetensutveckling 

 Sjukhuset har fortsatt arbetet med VGR:s långsiktiga 
strategi om att stärka arbetsgivarvarumärket. 
Insatsområdena har brutits ned i aktiviteter 

 

Vår granskning av nämndens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• Att den omfattar samtliga för nämnden relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från nämndens specifika uppdrag och ansvar 

• Att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten 

• Att nämnden och förvaltningsledningen följt upp måluppfyllelse 
löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat på bristande 
måluppfyllelse 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av nämndens målstyrning: 
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Mycket utvecklingsarbete har genomförts trots pandemin. Många av aktiviteterna är 
pågående och effekterna väntas framöver. Inom vården återstår också att se hur 
behoven ser ut framöver. 

Bedömning  
Måluppfyllelsen är på olika sätt påverkad av pandemin men revisionsenhetens 
bedömning är att måluppfyllelsen för valda mål är godkänd. 

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av nämndens verksamhetsstyrning: 

Fördjupad granskning: Psykisk ohälsa (REV 2021–00094) 
Regionfullmäktige har i budget beskrivit utmaningen med att skapa en nära hälso- 
och sjukvård som bättre än idag kan möta en utveckling med en ökande psykisk 
ohälsa och de ökande behov som finns i en åldrande befolkning. Ett uttalat mål i 
budget är att öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar  
med psykisk ohälsa. För att stärka första linjens sjukvård med primärvård som  
den naturliga ingången för personer i behov av vård är det prioriterat med en  
fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för personer med psykisk ohälsa.  
I årsredovisningar för hälso- och sjukvårdens nämnder och styrelser redovisas 
överlag bristande måluppfyllelse för dessa mål.  

Revisionsenhetens bedömning är att granskade nämnder och styrelser inte i 
tillräcklig omfattning planerat och styrt för ökad tillgänglighet för barn och unga med 
psykisk ohälsa. Styrelserna skulle mer aktivt ha vidtagit åtgärder för att prioritera 
patientgruppen. Granskade verksamheter uppfyller krav på samverkan ställt till 
reglemente samt Krav och kvalitetsboken men kommunikationsinsatserna mot skola 
och elevhälsa kan förstärkas. Vidare bedömer revisionsenheten att verksamheterna 
signalerat vilka svårigheterna är samt vidtagit de åtgärder som åligger dem ställt till 
reglementet. Dock bör problematiken tydligare kommuniceras inom organisationen. 

Revisionsenheten lämnar följande rekommendation till styrelsen för Skaraborgs 
sjukhus: 

• Samtliga styrelser rekommenderas att i samverkan stärka sina 
insatser för att möta behovet av vård och behandling för psykisk 
ohälsa hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen. 

 
Nämndfördjupning: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och 
sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV). 
Arbetet stöds av en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
regioner. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och 
kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad 
och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och 
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behandling. Vårdförloppen ska kunna omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive 
tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering. 
 
SkaS följer regionala riktlinjer för implementering av PSV. Brister i regional 
processmodell har påpekats för koncernledning. Arbetet är i en inledande fas och det 
finns få tillgängliga resultat att utvärdera. Framgent har SkaS ett ansvar att förena 
PSV med FVM vilket kan medföra behov om ytterligare granskningsinsatser. 
Sammanfattningsvis är revisionsenhetens bedömning är att SkaS har utformat en 
ändamålsenlig organisation för införande av personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp. 
 
Nämndfördjupning: Ögonsjukvård 
En stor andel vård köps externt och under år 2020 ökade det ytterligare. 
Granskningen syftar till att granska vilka förutsättningar som finns att bedriva 
ögonsjukvården i egen regi samt hur det genomförs i praktiken. 

Sammanfattningsvis bedömer revisionsenheten att patienterna hanteras enligt hälso- 
och sjukvårdslagens krav. Anledningen till de ökade köpen är den medicinska 
utvecklingen och att de patienter som vårdas av regionen har ett större behov av 
omhändertagande. Vårdgarantin ställer krav på förstabesök men inom ögonsjuk-
vården är det många efterföljande besök som varken räknas i statistiken eller i den 
ekonomiska ersättningen. Till detta kommer en eftersläpning av utbildningsplatser 
som bidragit till en kompetensbrist i hela landet och en svårighet att behålla 
personalen. 
 
Nämndfördjupning: Utbildnings- och kompetensbrist 
Revisorskollegiet har i sin ramplan bedömt att risk föreligger för att Covid-19 skapat 
en utbildningsskuld i organisationen som inte analyserats och hanteras. Dagens 
sjukvård står inför stora utmaningar samtidigt som pandemin har skapat extrema 
påfrestningar på sjukvården. Sjukhusens styrning har till stor del följt händelse-
utvecklingen i pandemin för att löpande hantera dess effekter på verksamheter. Ett 
sätt för att upprätthålla verksamhet och beredskap har varit att pausa eller kraftigt 
minska kursutbudet för utbildning av vårdpersonal för att fokusera på 
vårdproduktion. 
 
Styrelsen har hanterat pandemins påverkan på sjukhusets utbildningar på ett effektivt 
sätt så att det inte finns någon existerande utbildningsskuld. Vidare har sjukhuset väl 
fungerande rutiner för att identifiera och arbeta med att tillsätta personal inom 
bristyrken. Sjukhuset har under flera år arbetat med att minska antalet årsarbetare 
och de har närmat sig måltalet. Sammanfattningsvis bedömer revisionsenheten att 
Styrelsen för Skaraborgs sjukhus har ändamålsenliga rutiner för att hantera 
utbildnings- och kompetensbrist. 
 
Nämndfördjupning: Basnivå GDPR 
Under år 2020 genomförde revisionsenheten en fördjupad granskning ”GDPR 
personuppgiftsbiträdesavtal” avseende implementeringen av GDPR som kom i maj 
2018. Under 2021 breddas granskningen till att inkludera fler verksamheter och för 
att säkerställa att de krav som ställs i dataskyddsförordningen har införts alternativt 
att det finns planer för införande. Risken är att styrelsen inte uppnår basnivån i 



11 (19) 

 

 

               2022-03-30                                                 

 

GDPR vilket kan medföra att medarbetares, patienters och invånares personuppgifter 
inte är tillräckligt skyddade. 

I granskningen noteras att det saknas dokumenterad organisation för det löpande 
arbetet med GDPR men det finns ett uppdrag om att det ska tas fram. Där ska det 
framgå tydliga beskrivningar om vem som ansvarar för vad och hur man ska agera 
vid nya projekt och processer. Det har inte gjorts någon total informationsklassning 
trots att det är medvetna om ansvaret och det ska göras. Området utvecklas 
fortfarande och de tar löpande in ny kunskap och lär sig mer. 

Sammanfattningsvis bedöms styrelsen på en övergripande nivå ha säkerställt att 
regelverket i GDPR tillämpas men organisationen behöver dokumenteras och en 
informationsklassning för hela verksamheten kan vara ett stöd. 

Nämndfördjupning: Styrelsens reseräkningar 
VGR har en rese- och mötespolicy som säger att det vid planering av möten ska ta 
hänsyn till behovet av att träffas fysiskt alternativt om mötet kan hållas digitalt. I 
policy för representation beskrivs att representationen alltid ska ha ett samband med, 
och värde för, verksamheten. Representanter från VGR ska agera professionellt och 
förtroendeingivande. Regionens regelverk för reseräkningar och representation utgår 
från Skatteverkets krav. 

Granskningen noterade ett fel men för övriga underlag har det varit god ordning på 
underlagen för reskostnader och resorna bedöms vara väl kopplade till styrelsens 
ansvarsområde. Brister i ersättningar till förtroendevalda kan skada förtroende för 
den enskilde men även för organisationen som helhet och det är väsentligt att alla 
inblandade från ledamöter till förvaltning och Löneservice är ytterst noggranna i sin 
hantering. 

Styrelsens styrning under covid-19 
Även verksamhetsår 2021 har, likt 2020, i hög grad påverkats av pandemin, vilket 
medfört konsekvenser för produktionen av och tillgänglighet till vård. Stor del av 
året har präglats av återkommande perioder med mycket höga beläggningstal och 
överbeläggningar inom de flesta verksamhetsområden. Sommarsituationen var 
mycket ansträngd med brist på semestervikarier och bemannade vårdplatser. 

Trots pandemin har måluppfyllelsen för första besök förbättrats successivt under 
2021 och uppgår i december till 76 procent. Antal väntande över 90 dagar har under 
året minskat. Måluppfyllelse till operation uppgår efter december till 55 procent. 
Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/behandling har ökat under 
året. 

Pandemin har fortsatt inneburit stora ansträngningar för SkaS medarbetare. 
Sjukhusets bemanning och produktionskapacitet har varit mycket påverkad. För att 
bemanna det utökade behovet av pandemi- och IVA-vårdplatser har medarbetare 
arbetat extra arbetspass, övertid och i vissa fall omfördelats till andra enheter än den 
ordinarie arbetsplatsen. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa bemanningen har 
ställt stora krav på såväl medarbetare som chefer. 
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Även ekonomin har påverkats av de insatser som pandemin krävt. Pandemins 
ekonomiska konsekvens uppgår till ca 100 mnkr vilket motsvarar den ersättning 
Skaraborgs Sjukhus fått för pandemin via månatlig resultatreglering i form av 
utfördelade statsbidrag. 

Granskningar av intresse för styrelsen 

Uppföljande granskning: Regionstyrelsens styrning av FVM (REV 2021–00091) 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är VGR:s största och viktigaste 
digitaliseringssatsning någonsin. Stora delar av vårdens IT-system ska ersättas för att 
skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som gör det enklare för 
alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Millennium har upphandlats 
och den ursprungliga planen var att systemet skulle implementeras med start från och 
med andra kvartalet 2021. Tidigt noterades att en försening kommer att uppstå på 
grund av att systemet inte var anpassat till svensk lagstiftning. En ny tidplan 
fastställdes, med implementering från och med kvartal 2 år 2022. Under våren 2021 
aviserades om ytterligare försening. Förberedelsearbetet för införandet pågår med 
deltagande från berörda verksamheter. 

Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen har vidtagit ändamålsenliga 
åtgärder men att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa ett effektivt 
införande av FVM. Oklarheten kring en ny tidsplan skapar oklarhet kring både den 
fortsatta införandeprocessen och FVM-projektets ekonomi. Att granska FVM är att 
granska ett rörligt mål. Aktiviteter av betydelse sker så gott som varje vecka. Denna 
rapport speglar utvecklingen till och med början av november månad 2021. 
Revisorerna kommer att fortsatt granska införandeprocessen i syfte att bedöma om 
regionstyrelsen har en tillräcklig styrning av FVM. Utifrån rapporten lämnas ett 
flertal rekommendationer. 

Förstudie: Regionstyrelsens beslutsmandat i relation  
till andra nämnder och styrelser (REV 2021–00100) 
Regionfullmäktiges beslut 2020-11-30 om kompletterad budget ger regionstyrelsen 
ett utökat mandat att besluta om satsningar i syfte att uppfylla vårdgarantin, 
Regionstyrelsen ges möjlighet att vid behov produktionsstyra de delar av Västra 
Götalandsregionens sjukvårdsverksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder. 
Regionfullmäktige bemyndigar också regionstyrelsen att vid behov omdisponera 
volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och nämnder samt 
att vid behov besluta om ändringar i ersättningsregler och i regelverk. 
Revisorskollegiet har i sin riskanalys för år 2021 bedömt att beslutet riskerar att 
skapa oklarheter kring ansvarsfrågor vad gäller grunduppdraget i berörda 
verksamheter. 
 
Vår samlade bedömning är att effekterna av tillämpningen av beslutet så här långt 
(till och med oktober 2021) varit begränsade och inriktade på tydligt specificerade 
tillgänglighetssatsningar inom ramen för regional särskild tillgänglighetsledning. 
Beslutet om att ge regionstyrelsen ett utökat beslutsmandat har inte i någon större 
omfattning påverkat ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga nämnder 
och styrelser. Vår bedömning är att beslutets tillämpning följer vad som anges i 
kommunallagen. 
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Förstudie Regionstyrelsen: Granskning av principer för styrningen av 
vårdproduktion på sjukhusen (REV 2021–00118) 
Revisionen har vid ett flertal tillfällen lämnat kritik på såväl utformningen som 
tillämpningen av regionens styrmodeller och styrprinciper. Kritiken har bland annat 
handlat om otydligheter i nämnders och styrelsers ansvar och befogenheter och 
otydligheter beträffande vilka principer som gäller vid styrningen. Styrmodeller och 
styrprinciper har bedömts vara komplexa. De har sällan tillämpats utifrån den 
ursprungliga tanken utan har istället varit föremål för anpassningar och avsteg. 

Revisionsenhetens bedömning är att detaljbudgetar och vårdöverenskommelser är 
styrande för planeringen av sjukhusens verksamhet, men att styrprinciper och 
styrsignaler avseende vårdproduktion inte är helt tydliga. Vi ser en risk i att det 
fortsatt kan komma att uppstå svårigheter i arbetet med omställning av hälso- och 
sjukvården. Det gäller dels målet att koncentrera vård, dels målet om nära vård. 

Fördjupad granskning Regionstyrelsen: Granskning av övergripande  
principer för ekonomi- och budgetstyrning (REV 2021–00117) 
Revisionen har vid ett flertal tillfällen lämnat kritik på såväl utformningen som 
tillämpningen av regionens styrmodeller och styrprinciper. Kritiken har bland annat 
handlat om otydligheter i nämnders och styrelsers ansvar och befogenheter och 
otydligheter beträffande vilka principer som gäller vid styrningen. Styrmodeller och 
styrprinciper har bedömts vara komplexa. De har sällan tillämpats utifrån den 
ursprungliga tanken utan har istället varit föremål för anpassningar och avsteg. 
Framförallt avser dessa avsteg principerna för ekonomistyrning.  

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen och enligt sitt reglemente ett ansvar att 
leda och samordna regionens arbete. Vår rekommendation till regionstyrelsen är att 
se till för att en översyn görs av regionens övergripande principer för ekonomi- och 
budgetstyrning. I arbetet med utveckling av principer för ekonomi- och 
budgetstyrning bör regionstyrelsen se till att: 

• principerna kännetecknas av långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet och 
rättvisa.  

• principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs samt att de ger 
förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och ansvarsutkrävande. 

• principerna stödjer pågående arbete med en mer sammanhållen hälso- och 
sjukvård och arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården. 

• principerna stödjer arbetet med ökad tillgänglighet till besök och 
behandlingar. 

• principerna stödjer arbetet med effektivisering av hälso- och sjukvården och 
bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. 
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Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs nämndens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Styrmiljö, styrdokument och formalia 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll: 

Sjukhuset har sedan flera år ett eget ledningssystem utifrån sin egen struktur. Det 
togs fram i ett särskilt projekt och bygger på måldokument och gemensamt lärande. 
Ledningen har uppdelat på flera styrelsemöten gått igenom ledningssystemet och 
modellens hörnstenar. På varje styrelsemöte finns en punkt om ”kvalitet och 
patientsäkerhet”. Reglementet är väl omhändertaget i samband med att styrelsen 
tillträdde. Det är dessutom grunden i instruktionen till sjukhusdirektören samt i 
delegeringsordningen. 

Styrelsen har fattat beslut om budget, verksamhetsplan och vårdöverenskommelse 
inom angivna tidsramar. Under pandemin har styrelsen tagit färre beslut men de har 
samtidigt begärt och fått mer rapportering om utvecklingen. Några delar av intern 
kontroll återrapporteras vid varje styrelsemöte, bland annat ekonomi och 
omställningsarbete. 

De har inte haft någon särskild kontroll av eventuella oegentligheter, mutor och 
bestickning sedan koncerninköp tog centralt ansvar för upphandlingar. Kontroll av 
fakturor utförs enligt framtagen ansvarsfördelning av ekonomiservice. 

Bedömning  
Styrelsen har god kunskap om styrning, uppföljning och intern kontroll. 
Revisionsenheten bedömer att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll. 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 
Lämnade rekommendationer år 2020 Omhändertagen 

Utveckla och konkretisera utgångspunkter 
och inriktning för styrelsens arbete med 
tillitsbaserad styrning och ledning. 

Delvis, styrelsen har sökt vägledning för hur de ska 
arbeta med tillitsbaserad styrning men det är svårt 
att få entydiga svar. Frågan diskuteras och har 
fördjupats för att vägleda verksamheten utifrån 
regionfullmäktiges mål. 
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Uppföljning: Medicinsk kvalitet (2018) 
Styrelsen fick i samband med revisionens granskning 2018 av ”Den medicinska 
kvaliteten ska öka” ett antal rekommendationer som följs upp under 2021 års 
granskning. 

Styrelsen nuvarande styrsystem innebär stående rapporteringar med ett tillägg i 
internkontrollplanen för 2021 gällande uppföljning och styrning av medicinsk 
kvalitet. 

 
Styrelsen får regelbundna redovisningar av uppföljning gällande förvaltningens 
arbete med patientsäkerhet och medicinsk kvalitet. Kvalitet och patientsäkerhet är en 
stående punkt på styrelsens agenda där kvalitetschef/utvecklingschef och chefläkare 
deltar. I sjukhusets verksamhetsplan finns en tydlig koppling till regionfullmäktiges 
mål.  
 
Avseende realtidsdata för medicinsk kvalitet så är det fortsatt ett problem. 
Förhoppningen är att framtidens vårdinformationssystem ska stödja 
realtidsuppföljning på ett bättre sätt än dagens systemstöd. Dock har underlagen 
avseende produktion och produktivitet kunnat förbättras och redovisas kontinuerligt i 
styrelsen. Under år 2021 har styrelsen vid ett antal tillfällen fattat beslut i frågor hon 
handlar om medicinsk kvalitet. 

 
Sammanfattningsvis bedöms styrelsen ha omhändertagit revisionens 
rekommendationer. 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

 Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar följande 
delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021. 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut 

Bedömning  
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för styrelsen inte, 
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med rådet för kommunal redovisning och 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Skaraborg sjukhus, att verksamheten i allt väsentligt har 
bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper 
och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av Covid-19-
pandemin motiverat. 

Rekommendationer 
För verksamhetsåret 2021 ges följande rekommendationer: 

- Samtliga styrelser rekommenderas att i samverkan stärka sina 
insatser för att möta behovet av vård och behandling för psykisk 
ohälsa hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen.  
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Bilaga 1. Revisionskriterier  
• Kommunallag (2017:725); 6 kapitel om styrelsens och övriga nämnders 

ansvar. 
• God revisionssed i kommunal verksamhet, 2018 Sveriges kommuner och 

regioner 
• Policy styrning i Västra Götalandsregionen, RF 2019-05-28 § 104, dnr RS 

2019-02491 
• Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022, regionfullmäktige 2019-

06-10-11 § 138, diarienummer RS 2018-03535 
• Riktlinje Samråd mellan nämnder och styrelser, regionstyrelsen, 2019-09-10, 

diarienummer RS 2019–04752 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, regionstyrelsen 2017-12-12 § 

315, diarienummer RS 2017-04735 
• RF:s mål i budget 
• Krav- och kvalitetsbok 2021 
• Vårdöverenskommelse för respektive nämnd/styrelse 
• Patientlagen 
• Regionala medicinska riktlinjer 
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
• Överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
• Skaraborgs sjukhus detaljbudget 2021 
• Representationspolicy 
• Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen 
• Regiongemensam plan för kompetensförsörjning VGR 2021 
• Kompetensförsörjningsplan Skaraborgs sjukhus 2022 
• Dataskyddsförordningen 
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Bilaga 2. Upprättade gransknings-
rapporter 
 
Dnr  Granskningsrapport 

REV 2021–00094 Fördjupad granskning: Psykisk ohälsa  

 

  



19 (19) 

 

 

               2022-03-30                                                 

 

Bilaga 3. Granskningar av intresse 
 
REV 2021–00091 Uppföljande granskning: Regionstyrelsens styrning av 
FVM 

REV 2021–00100 Förstudie: Regionstyrelsens beslutsmandat i relation till 
andra nämnder och styrelser 

REV 2021–00117 Fördjupad granskning Regionstyrelsen: Granskning av 
övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning 

REV 2021–00118 Förstudie Regionstyrelsen: Granskning av principer för 
styrningen av vårdproduktion på sjukhusen 
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Revisionsberättelse 2021 
för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån nämndens 
ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs 
i verksamheten. 

Pandemin påverkade hela 2021, men på olika sätt under året. Första halvåret testades 
SÄS totala kapacitet och sjukhuset gjorde prioriteringar för att säkerställa akut och 
prioriterad vård för att säkerställa att invånarna fick vård i tid. Tillgänglighetsarbetet 
och plan för att omhänderta uppskjuten vård var fokus under hösten. Sjukhuset har 
även prioriterat återhämtning för personalen.  

Det ekonomiska resultatet för 2021 är -200,0 mnkr. Detta kan jämföras med 
resultatet år 2020 som före regional reglering uppgick till -172,5 mnkr. I region-
fullmäktiges beslut i juni 2021 medgavs att sjukhusstyrelserna får ha underskott på 
en miljard kronor. För SÄS motsvarar det 194,0 mnkr vilket avviker från det 
redovisade underskottet med -6,0 mnkr. 
 
Mycket utvecklingsarbete har genomförts trots pandemin. Många av aktiviteterna  
är pågående och effekterna väntas framöver. Inom vården återstår också att se hur 
behoven ser ut framöver. Måluppfyllelsen är på olika sätt påverkad av pandemin  
men revisionsenhetens bedömning är att måluppfyllelsen för valda mål är godkänd.  

Ett uttalat mål i budget är att öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn  
och ungdomar med psykisk ohälsa. Revisionsenhetens bedömning är att granskade 
nämnder och styrelser inte i tillräcklig omfattning planerat och styrt för ökad 
tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Styrelserna skulle mer aktivt  
ha vidtagit åtgärder för att prioritera patientgruppen. 

Dokumentationen av systematisk arbetsmiljö följer regional standard och det finns 
samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Granskningen visar 
att skyddsronder inte genomförts i samtliga lokaler. Det finns system och rutiner för 
rapportering och hantering av tillbud och olycksfall men alla avvikelser rapporteras 
inte. 

SÄS följer nationella och regionala riktlinjer för implementering av personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp (PSV). Arbete pågår lokalt på SÄS med att anpassa 
verksamheter och processmodell efter den regionala styrningen. Framgent har SÄS 
ett ansvar att förena PSV med FVM vilket kan medföra behov om ytterligare 
granskning. 
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Revisionsenheten bedömer att styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern 
kontroll. 

Revisionsenhetens samlade bedömning är att styrelsen sköter styrningen på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. 

För verksamhetsåret 2021 lämnas två rekommendationer till styrelsen.  
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån styrelsens 
ansvar. Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs 
i verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  

Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser  
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 

Ansvarig för genomförd granskning är Thomas Vilhelmsson. Därtill har räken-
skaperna granskats av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten har 
varit Anna Stenberg som är revisionsdirektör.  

Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att faktagranska rapportens innehåll. 
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning. Inom några områden ges 
rekommendationer avseende åtgärder som nämnden bör vidta.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs nämndens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Det ekonomiska resultatet för 2021 är -200,0 mnkr. Detta kan jämföras med 
resultatet år 2020 som före regional reglering uppgick till ungefär -172,5 mnkr.  
 
I regionfullmäktiges beslut i juni 2021 medgavs att sjukhusstyrelserna får ha 
underskott motsvarande en miljard kronor för 2021. För SÄS del motsvarar det 194,0 
mnkr vilket avviker från det redovisade underskottet med -6,0 mnkr. 
 
Resultaträkning 2021 

 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 Avvikelse 
budget-utfall 

Förändring 
utfall-utfall % 

      
Såld vård internt 3 538,3 3 547,6 3 515,6 -9,2 0,6 % 
Såld vård externt 29,0 28,0 27,2 1,0 6,7 % 
Patientavgifter 43,4 51,2 43,3 -7,8 0,1 % 
Driftbidrag från nämnd inom 
regionen 0,0 0,0 0,0 0,0  
Övriga erhållna bidrag 467,4 285,1 428,0 182,3 9,2 % 
Försäljning av tjänster 46,0 45,8 115,9 0,2 -60,3 % 
Hyresintäkter 0,7 1,4 0,9 -0,7 -19,0 % 
Försäljning av material och varor 1,4 1,2 5,0 0,2 -71,7 % 
Övriga intäkter 54,2 50,7 61,6 3,5 -12,0 % 
Verksamheten intäkter 4 180,4 4 011,0 4 197,6 169,4 -0,4 % 

      
Personalkostnader, inkl. inhyrd 
personal -2 631,5 -2 361,2 -2 706,4 -270,4 -2,8 % 
Köpt vård -90,7 -27,0 -52,1 -63,7 74,1 % 
Läkemedel -473,0 -474,7 -474,8 1,8 -0,4 % 
Verksamhetsanknutna tjänster -296,8 -298,1 -201,8 1,3 47,1 % 
Övriga tjänster, inkl 
konsultkostnader -114,7 -118,6 -112,7 3,9 1,8 % 
Material och varor, inkl 
förbrukningsmtrl -299,2 -249,6 -322,0 -49,6 -7,1 % 
Lokal- och energikostnader -306,8 -303,5 -330,3 -3,3 -7,1 % 
Lämnade bidrag -1,0 -0,7 -0,6 -0,3 55,6 % 
Avskrivningar -62,0 -68,0 -62,7 6,1 -1,1 % 
Övriga kostnader -101,3 -105,2 -103,8 3,9 -2,4 % 
Verksamhetens kostnader -4 377,0 -4 006,6 -4 367,1 -370,3 0,2 % 

      
Finansiella intäkter/kostnader -3,5 -4,3 -3,0 0,9 15,3 % 
Bidrag, speciella beslut över 
budget 0,0 0,0 172,5 0,0 -100,0 % 

      
Resultat -200,0 0,0 0,0 -200,0  
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Iakttagelser 

Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grund-
läggande granskning av nämndens ekonomistyrning: 

Resultatet för helåret 2021 är -200 mnkr vilket i princip är i nivå med av RF godkänt 
underskott (-194 mnkr). 

Intäkterna 2021 har minskat med 0,4 procent. Intäkterna totalt avviker positivt från 
budget med 169 mnkr. SÄS har erhållit bidrag för merkostnad för Covid-19 med 115 
mnkr. SÄS har även erhållit ersättningar för höga sjuklönekostnader, vaccinationer 
samt obudgeterade kompletterande statsbidrag för kvinnosjukvård, neonatal sjukvård 
samt psykiatri. 

Kostnaderna har ökat med 0,2 procent. Personalkostnaderna har minskat jämfört med 
samma period föregående år med 75 mnkr. Minskningen beror delvis på 
organisationsförändringar i form av flytt av verksamheter till andra förvaltningar. 
Kostnaderna för bemanningsföretag är 70 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än samma 
period förra året. Kostnaderna för köpt vård är 39 mnkr högre än samma period förra 
året. 

Årets resultat före kompensation ligger på motsvarande nivå som 2020 och många  
år dessförinnan. För 2022 finns ett ingående underskott att hantera för att uppnå 
ekonomi i balans. I åtgärdsplanen finns ett flertal aktiviteter som de arbetat med 
under året men dessa har inte fått avsedd effekt för att uppnå ekonomi i balans.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att ekonomin efter förväntad kompensation för 
godkänt underskott näst intill uppnår balans för 2021. 

SÄS har de senaste åren haft svaga resultat före kompensation tillsammans med 
otillräckliga effekter av framtagna åtgärder. Det medför att det krävs kraftfulla 
insatser för att underskott ska kunna undvikas och att ekonomi i balans ska kunna 
uppnås.  
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Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens verksamhetsmässiga 
resultat för verksamhetsåret. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar 
som gjorts i årets granskning. 

Måluppfyllelse  
SÄS har valt att fokusera på fyra mål varav ett är inom miljö, två kopplat till vården 
och ett medarbetarmål. 

Mål  Bedömning 
Klimatutsläppen från fossil 
energi i Västra Götaland ska 
minska 

 Under året har ett gediget arbete genomförts för att 
prioritera, planera och slutföra lokalanpassningen av 
Miljömål 2030. Miljöarbetet har även lyfts in i SÄS 
sjukhusövergripande X-matris. 

Den medicinska kvaliteten 
ska öka och den 
organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

 Inom flera vårdområden håller vården på SÄS mycket 
god kvalitet, vissa mätetal har förbättrats under året 
men sammantaget har kvalitetsutvecklingen inte varit 
lika stark som önskats. 

Invånarnas tillgång till den 
vård de behöver ska öka 

 Även under 2021 förändrade pandemin delvis den vård 
som medborgarna efterfrågade. Under 2021 har 
väntetiden till besöken ökat, men den akuta vården och 
cancersjukvården har kunnat genomföras. 

Skapa attraktiva 
arbetsplatser och förbättra 
möjligheterna till karriär- 
och kompetensutveckling 

 Utvecklingen av SÄS övergripande kompetens- och 
personalförsörjningsprocess, som möjliggör styrning 
av personal och kompetensförsörjning på både kort 
och lång sikt har fortsatt. 

 

Vår granskning av nämndens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• Att den omfattar samtliga för nämnden relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från nämndens specifika uppdrag och ansvar. 

• Att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten. 

• Att nämnden och förvaltningsledningen följt upp måluppfyllelse 
löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat på bristande 
måluppfyllelse. 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av nämndens målstyrning: 
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Mycket utvecklingsarbete har genomförts trots pandemin. Många av aktiviteterna är 
pågående och effekterna väntas framöver. Inom vården återstår också att se hur 
behoven ser ut framöver. 

Bedömning  
Måluppfyllelsen är på olika sätt påverkad av pandemin men revisionsenhetens 
bedömning är att måluppfyllelsen för valda mål är godkänd.  

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av nämndens verksamhetsstyrning: 

Fördjupad granskning: Psykisk ohälsa (REV 2021–00094) 
Regionfullmäktige har i budget beskrivit utmaningen med att skapa en nära hälso- 
och sjukvård som bättre än idag kan möta en utveckling med en ökande psykisk 
ohälsa och de ökande behov som finns i en åldrande befolkning. Ett uttalat mål i 
budget är att öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar  
med psykisk ohälsa. För att stärka första linjens sjukvård med primärvård som  
den naturliga ingången för personer i behov av vård är det prioriterat med en  
fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för personer med psykisk ohälsa.  
I årsredovisningar för hälso- och sjukvårdens nämnder och styrelser redovisas  
överlag bristande måluppfyllelse för dessa mål.  

Revisionsenhetens bedömning är att granskade nämnder och styrelser inte i 
tillräcklig omfattning planerat och styrt för ökad tillgänglighet för barn och unga med 
psykisk ohälsa. Styrelserna skulle mer aktivt ha vidtagit åtgärder för att prioritera 
patientgruppen. Granskade verksamheter uppfyller krav på samverkan ställt till 
reglemente samt Krav och kvalitetsboken men kommunikationsinsatserna mot skola 
och elevhälsa kan förstärkas. Vidare bedömer revisionsenheten att verksamheterna 
signalerat vilka svårigheterna är samt vidtagit de åtgärder som åligger dem ställt till 
reglementet. Dock bör problematiken tydligare kommuniceras inom organisationen. 

Revisionsenheten lämnar följande rekommendation till styrelsen för Södra Älvsborgs 
sjukhus: 

• Samtliga styrelser rekommenderas att i samverkan stärka sina 
insatser för att möta behovet av vård och behandling för psykisk 
ohälsa hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen. 

 
Nämndfördjupning: Systematisk arbetsmiljö 
I en personalintensiv verksamhet är medarbetarna den viktigaste resursen och god 
arbetsmiljö är en förutsättning för att få välmående medarbetare som bidrar till 
genomförandet av uppdraget. Systematisk arbetsmiljö är en del av revisionens 
grundläggande granskning och behandlar väsentliga delar som hälsa, riskhantering 
och delaktighet. Under 2021 sker en fördjupning av hur arbetsmiljön är utformad, 
hur arbetet genomförs och vilka resultat som uppnås. 
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Dokumentationen följer regional standard och det finns samverkansavtal mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbete pågår med att omvärdera 
arbetsmiljöutskottets syfte vilket revisionen kommer följa under 2022. Sjukhuset har 
inte fullt ut möjliggjort för skyddsombud att delta på nödvändiga möten och 
utbildningar. Granskningen visar att skyddsronder inte genomförts i samtliga lokaler.  

Det finns system och rutiner för rapportering och hantering av tillbud och olycksfall 
men att inte alla avvikelser rapporteras i systemet. Styrelsen informeras årligen om 
tillbudsstatistik men statistiken kan vara missvisande. Medarbetare informeras om 
risker via APT och medarbetarsamtal. Det finns en företagshälsovård som vid 
intervjuer uppges vara välfungerande. 

Styrelsen rekommenderas att: 
• Stärka styrningen av systematisk arbetsmiljö, bland annat avseende att 

säkerställa att skyddsronder genomförs i samtliga verksamheter, att 
skyddsombud får relevant utbildning och att avvikelser inom arbetsmiljö 
rapporteras. 

Nämndfördjupning: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och 
sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV). 
Arbetet stöds av en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
regioner. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och 
kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad 
och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och 
behandling. 
 
SÄS följer nationella och regionala riktlinjer för implementering av PSV. Arbete 
pågår lokalt på SÄS med att anpassa verksamheter och processmodell efter den 
regionala styrningen. Framgent har SÄS ett ansvar att förena PSV med FVM vilket 
kan medföra behov om ytterligare granskningsinsatser. Revisionsenhetens 
sammanfattade bedömning är att SÄS har utformat en ändamålsenlig organisation för 
införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 
 
Nämndfördjupning: Bisysslor 
Rutiner för bisysslor presenteras i samband med introduktionssamtal för nyanställda. 
Medarbetares bisysslor följs upp vid mål- och utvecklingssamtal. Tidigare godkända 
bisysslor förnyas i december. Beviljande av bisysslor följer eskaleringsordning enligt 
riktlinje. SÄS har inte förändrat beslutshantering och eskalering för bisysslor till 
följd av regiondirektörens beslut om tillfällig förändring av regler för bisysslor men 
beviljar bisysslor i enlighet med regiondirektörens beslut. 

Styrelsens styrning under covid-19 
Pandemin påverkade hela 2021, men på olika sätt under året. Första halvåret testades 
SÄS totala kapacitet och sjukhuset gjorde prioriteringar för att säkerställa akut och 
prioriterad vård för att säkerställa att invånarna fick vård i tid. Arbetet leddes inom 
ramen för regional samverkan och särskild sjukvårdsledning SSL. Tillgänglighets- 
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arbetet och plan för att omhänderta uppskjuten vård var fokus under hösten. 
Sjukhuset har även prioriterat återhämtning för personalen.  

Omställningsarbetet under året har gjorts parallellt med att SÄS hanterade Covid-19-
pandemin och klarade att genomföra näst intill hela den vård som angavs i 
vårdöverenskommelsen. Dessutom har sjukhuset lagt planer för bemanning och 
utveckling av arbetssätt som syftar till att nå ekonomisk balans under 2022. 

SÄS fortsätter även att nyttja digitalisering och automatisering av processer via 
robotteknik för att öka kvaliteten i vården. Under året har en smittspåningsrobot 
sjösatts som både gjort smittspårningsarbetet snabbare och även gett ökad kvalitet i 
smittspårningsarbetet genom att kunna inkludera betydligt fler datakällor. 

Med hjälp av ökad produktion under hösten samt köpt vård hos privata aktörer, har 
tillgängligheten för förstabesök ökat till 70 procent och 56 procent för behandling. 
Kostnader för Covid-19 har ersatts med 115 mnkr för 2021, vilket gett motsvarande 
resultatförbättring. 

Granskningar av intresse för styrelsen 

Uppföljande granskning: Regionstyrelsens styrning av FVM (REV 2021–00091) 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är VGR:s största och viktigaste 
digitaliseringssatsning någonsin. Stora delar av vårdens IT-system ska ersättas för att 
skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som gör det enklare för 
alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Millennium har upphandlats 
och den ursprungliga planen var att systemet skulle implementeras med start från och 
med andra kvartalet 2021. Tidigt noterades att en försening kommer att uppstå på 
grund av att systemet inte var anpassat till svensk lagstiftning. En ny tidplan 
fastställdes, med implementering från och med kvartal 2 år 2022. Under våren 2021 
aviserades om ytterligare försening. Förberedelsearbetet för införandet pågår med 
deltagande från berörda verksamheter. 

Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen har vidtagit ändamålsenliga 
åtgärder men att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa ett effektivt 
införande av FVM. Oklarheten kring en ny tidsplan skapar oklarhet kring både den 
fortsatta införandeprocessen och FVM-projektets ekonomi. Att granska FVM är att 
granska ett rörligt mål. Aktiviteter av betydelse sker så gott som varje vecka. Denna 
rapport speglar utvecklingen till och med början av november månad 2021. 
Revisorerna kommer att fortsatt granska införandeprocessen i syfte att bedöma om 
regionstyrelsen har en tillräcklig styrning av FVM. Utifrån rapporten lämnas ett 
flertal rekommendationer. 

Förstudie: Regionstyrelsens beslutsmandat i relation till andra nämnder och 
styrelser (REV 2021–00100) 
Regionfullmäktiges beslut 2020-11-30 om kompletterad budget ger regionstyrelsen 
ett utökat mandat att besluta om satsningar i syfte att uppfylla vårdgarantin, 
Regionstyrelsen ges möjlighet att vid behov produktionsstyra de delar av Västra 
Götalandsregionens sjukvårdsverksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder. 
Regionfullmäktige bemyndigar också regionstyrelsen att vid behov omdisponera 
volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och nämnder samt 
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att vid behov besluta om ändringar i ersättningsregler och i regelverk. Revisors-
kollegiet har i sin riskanalys för år 2021 bedömt att beslutet riskerar att skapa 
oklarheter kring ansvarsfrågor vad gäller grunduppdraget i berörda verksamheter. 

Vår samlade bedömning är att effekterna av tillämpningen av beslutet så här långt 
(till och med oktober 2021) varit begränsade och inriktade på tydligt specificerade 
tillgänglighetssatsningar inom ramen för regional särskild tillgänglighetsledning. 
Beslutet om att ge regionstyrelsen ett utökat beslutsmandat har inte i någon större 
omfattning påverkat ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga nämnder 
och styrelser. Vår bedömning är att beslutets tillämpning följer vad som anges i 
kommunallagen. 

Förstudie Regionstyrelsen: Granskning av principer för styrningen av 
vårdproduktion på sjukhusen (REV 2021–00118) 
Revisionen har vid ett flertal tillfällen lämnat kritik på såväl utformningen som 
tillämpningen av regionens styrmodeller och styrprinciper. Kritiken har bland annat 
handlat om otydligheter i nämnders och styrelsers ansvar och befogenheter och 
otydligheter beträffande vilka principer som gäller vid styrningen. Styrmodeller och 
styrprinciper har bedömts vara komplexa. De har sällan tillämpats utifrån den 
ursprungliga tanken utan har istället varit föremål för anpassningar och avsteg. 

Revisionsenhetens bedömning är att detaljbudgetar och vårdöverenskommelser är 
styrande för planeringen av sjukhusens verksamhet, men att styrprinciper och 
styrsignaler avseende vårdproduktion inte är helt tydliga. Vi ser en risk i att det 
fortsatt kan komma att uppstå svårigheter i arbetet med omställning av hälso- och 
sjukvården. Det gäller dels målet att koncentrera vård, dels målet om nära vård. 

Fördjupad granskning Regionstyrelsen: Granskning av övergripande principer 
för ekonomi- och budgetstyrning (REV 2021–00117) 
Revisionen har vid ett flertal tillfällen lämnat kritik på såväl utformningen som 
tillämpningen av regionens styrmodeller och styrprinciper. Kritiken har bland annat 
handlat om otydligheter i nämnders och styrelsers ansvar och befogenheter och 
otydligheter beträffande vilka principer som gäller vid styrningen. Styrmodeller och 
styrprinciper har bedömts vara komplexa. De har sällan tillämpats utifrån den 
ursprungliga tanken utan har istället varit föremål för anpassningar och avsteg. 
Framförallt avser dessa avsteg principerna för ekonomistyrning.  

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen och enligt sitt reglemente ett ansvar att 
leda och samordna regionens arbete. Vår rekommendation till regionstyrelsen är att 
se till för att en översyn görs av regionens övergripande principer för ekonomi- och 
budgetstyrning. I arbetet med utveckling av principer för ekonomi- och 
budgetstyrning bör regionstyrelsen se till att: 

• principerna kännetecknas av långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet och 
rättvisa  

• principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs samt att de ger 
förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och ansvarsutkrävande 

• principerna stödjer pågående arbete med en mer sammanhållen hälso- och 
sjukvård och arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården 
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• principerna stödjer arbetet med ökad tillgänglighet till besök och 
behandlingar 

• principerna stödjer arbetet med effektivisering av hälso- och sjukvården och 
bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av nämndens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs nämndens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Styrmiljö, styrdokument och formalia 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll: 

Styrelsen följer regionens mallar om intern kontroll och det är styrelsen som äger och 
driver frågan ur sitt perspektiv. Intern kontroll är så långt det är möjligt integrerat i 
det vanliga arbetet. Styrelsen har en workshop en gång per år och sedan hanteras och 
dokumenteras genomförandet av tjänstemän inom ekonomi och HR. Av 
beslutsunderlaget om intern kontroll framgår styrelsens delaktighet och hur de 
arbetat med att ta fram riskanalys och internkontrollplan. Riskanalysen är väl 
genomarbetad med beskrivning av uppdrag och kontrollmiljö där mål för 
verksamheten framgår och lagar som berör verksamheten lyfts upp. Om något 
avviker i uppföljningen så redovisas det av aktuell verksamhet på styrelsemötena. 
Rapportering sker enligt plan tre gånger per år.  

Bedömning  
Styrelsen följer de regionövergripande riktlinjerna. Revisionsenheten bedömer att 
styrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig intern kontroll. 
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Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 

Lämnade rekommendationer Omhändertagen 

Styrelsen rekommenderas att utveckla och 
konkretisera utgångspunkter och inriktning 
för respektive styrelses arbete med 
tillitsbaserad styrning och ledning. (2020) 

Delvis, det saknas tydlig styrning i regionen. 
Förvaltningen arbetar med styrningen och utveckling 
av tillitsbaserad styrning på olika nivåer. 

Implementering av regionala medicinska 
riktlinjer. (2019) 

Delvis, till del kommer arbetet med regionala 
medicinska riktlinjer att övergå i arbete med 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, se 
fördjupning ovan. 

Räkenskaper  
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

 Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar följande 
delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut 

Bedömning  
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för styrelsen inte, 
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med rådet för kommunal redovisning och 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, att verksamheten i allt 
väsentligt har bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande 
räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av 
Covid-19-pandemin motiverat.  

Rekommendationer 
För verksamhetsåret 2021 ges följande rekommendationer: 

- Samtliga styrelser rekommenderas att i samverkan stärka sina 
insatser för att möta behovet av vård och behandling för psykisk 
ohälsa hos barn och unga för att nå tillgänglighetsmålen. 

- Stärka styrningen av systematisk arbetsmiljö, bland annat avseende att 
säkerställa att skyddsronder genomförs i samtliga verksamheter, att 
skyddsombud får relevant utbildning och att avvikelser inom arbetsmiljö 
rapporteras. 
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Bilaga 1. Beskrivning av revisionskriterier  
• Kommunallag (2017:725); 6 kapitel om styrelsens och övriga nämnders 

ansvar. 
• God revisionssed i kommunal verksamhet, 2018 Sveriges kommuner och 

regioner 
• Policy styrning i Västra Götalandsregionen, RF 2019-05-28 § 104, dnr RS 

2019-02491 
• Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022, regionfullmäktige 2019-

06-10-11 § 138, diarienummer RS 2018-03535 
• Riktlinje Samråd mellan nämnder och styrelser, regionstyrelsen, 2019-09-10, 

diarienummer RS 2019–04752 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, regionstyrelsen 2017-12-12 § 

315, diarienummer RS 2017-04735 
• RF:s mål i budget 
• Krav- och kvalitetsbok 2021 
• Vårdöverenskommelse för respektive nämnd/styrelse 
• Patientlagen 
• Regionala medicinska riktlinjer 
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
• Överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
• Södra Älvsborgs sjukhus detaljbudget 2021 
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Bilaga 2. Upprättade gransknings-
rapporter 
 
Dnr  Granskningsrapport 

REV 2021–00094 Fördjupad granskning: Psykisk ohälsa  
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Bilaga 3. Granskningar av intresse 
 
REV 2021–00091 Uppföljande granskning: Regionstyrelsens styrning av 
FVM 

REV 2021–00100 Förstudie: Regionstyrelsens beslutsmandat i relation till 
andra nämnder och styrelser 

REV 2021–00117 Fördjupad granskning Regionstyrelsen: Granskning av 
övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning 

REV 2021–00118 Förstudie Regionstyrelsen: Granskning av principer för 
styrningen av vårdproduktion på sjukhusen 
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Revisionsberättelse 2021 
för tandvårdsstyrelsen 
 
Vi, revisorer utsedda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, har granskat  
styrelsens verksamhet under 2021.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer  
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till regionfullmäktige. 
 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att  
pröva om verksamheten bedrivs enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och regionens reglemente för revisorskollegiet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och  
ansvarsprövning. Årets granskning redovisas i årsrapporten som bifogas. 
 
Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Vi har vid granskningen av styrelsens redovisning funnit att den uppfyller kraven enligt  
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess enskilda ledamöter. 

 
 

                                        Vänersborg den 30 mars 2022 
 

 
 
                                   Birgitta Eriksson                             Krister Stensson 
 
 
 
            Ulla Göthager     Sven Liljegren                                   Ulf Sjösten 
 
 
 
Per Waborg                                           Bo-Lennart Bäcklund                         Gun Alexandersson Malm 
 
 
 
      Marie Engström Rosengren     Staffan Albinsson                        Wimar Sundeen 
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Sammanfattning 
Årets revision har utförts enligt kommunallagen1 och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende tandvårdsstyrelsen. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i 
dialog med verksamheten. Förutsättningarna för revision av regionens verksamheter 
år 2021 och 2020 har skilt sig från tidigare år eftersom covid-19 har präglat både 
revisionens och nämnders och styrelsers arbete. 

Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för tandvårdsstyrelsen år 2021 är 54,1 miljoner kronor. 
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Styrelsens hantering av 
verksamhetens ekonomi och det sammantagna ekonomiska resultatet bedöms vara 
tillfredsställande. 
 
Verksamhet 
Revisionsenhetens sammantagna bedömning är att tandvårdsstyrelsen har arbetat 
med regionfullmäktiges mål på ett ändamålsenligt sätt. Tandvårdsstyrelsen har 
arbetat med tre av regionfullmäktiges prioriterade mål under 2021. 
 
Vad gäller konsekvenser av covid-19 är revisionsenhetens bedömning är att styrelsen 
förhållit sig proaktiv vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av pandemin 
och att den i allt väsentligt tagit sitt ansvar. 
 
Intern styrning och kontroll 
Revisionsenheten bedömer att tandvårdsstyrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Räkenskaper 
Årsbokslutet är i allt väsentligt upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, god redovisningssed, regionens anvisningar och bedöms ge en 
rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms vara 
rättvisande. 
 
Bedömning 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, utifrån vad som framkommit i årets 
granskning av tandvårdsstyrelsen, att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits 
ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med 
en tillräcklig intern kontroll ställt till vad konsekvenserna av covid-19-pandemin 
motiverat.  
 
 
  

 
1 Kommunallag (2017:725) 
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Årets granskning 
 
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning utgår 
från att styrelsen ska utforma styrning, uppföljning och kontroller utifrån sitt ansvar. 
Styrelsen ska också se till att styrning, uppföljning och kontroller genomförs i 
verksamheten. 

Grunden för årets ansvarsprövning är regionfullmäktiges budget och det uppdrag 
som där ges till nämnder och styrelser, men i och med pandemin har delar av detta 
uppdrag fått stå tillbaka för uppdraget att hantera pandemin. Precis som under 2020 
har årets revision därför varit av mer stödjande karaktär.  
 
Utgångspunkten för årets revision har varit att bedöma om nämnder och styrelser  
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med god ekonomisk 
hushållning, rättvisande räkenskaper och en tillräcklig intern kontroll ställt till vad 
konsekvenserna av covid-19 motiverat. Det inkluderar bedömning av nämnders och 
styrelsers hantering av pandemin. 
 
Revisionen har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har även genomförts med grund i de styrande 
dokument för revisorskollegiet och revisionsenheten som anger preciserade 
anvisningar för granskningens genomförande och bedömningar. 
 
Ansvarig för genomförd granskning är Martin Andersson. Därtill har räkenskaperna 
granskats av revisionsbyrån Deloitte. Kvalitetsgranskare för rapporten har varit Anna 
Stenberg som är revisionsdirektör. Ansvariga tjänstepersoner har getts möjlighet att 
faktagranska rapportens innehåll.  

Tandvårdsstyrelsens ansvar 
Styrelsen granskas och bedöms utifrån det samlade uppdrag och ansvar som framgår 
av regionfullmäktiges budget2 och styrelsens reglemente3. 

Enligt reglementet ska tandvårdsstyrelsen bedriva allmän- och specialisttandvård  
för barn och vuxna inom folktandvården. Styrelsen ska bedriva tandvård enligt 
vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag  
från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen. Styrelsen verkar på en 
konkurrensutsatt marknad och ska uppmärksamt följa utvecklingen inom sitt  
område och vidta nödvändiga åtgärder för att snabbt anpassa verksamheten till 
ändrade förutsättningar i omvärlden. Cirka 75–80 procent av verksamheten är 
konkurrensutsatt. 

 
2 Budget 2021 samt plan för ekonomin åren 2022–2023 för Västra Götalandsregionen, diarienummer  
RS 2020–03070 
3 Reglemente för tandvårdsstyrelsen diarienummer RS 2018–03535 
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Resultatet av granskningen 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av genomförd granskning, de iakttagelser som 
gjorts samt revisionsenhetens bedömning.  

Ekonomi 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens ekonomiska resultat 
för verksamhetsåret. Inledningsvis beskrivs styrelsens måluppfyllelse och 
ekonomiska resultat. Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets 
granskning. 

Måluppfyllelse  
Styrelsens resultat för verksamhetsåret 2021 är 54,1 miljoner kronor. I styrelsens 
delårsrapport4 per sista augusti 2021 redovisades ett positivt resultat på 56,9 miljoner 
kronor och en prognos för 2021 på 15 miljoner kronor lämnades. Styrelsen har med 
det positiva årsutfallet uppfyllt målet om en ekonomi i balans. 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grund-
läggande granskning av styrelsens ekonomistyrning: 

Ekonomin har successivt stabiliserats under året, även om pandemin påverkat både 
verksamhet och ekonomi under hela 2021. Vi noterar också differensen mellan 
styrelsens ekonomiska prognos i augusti på 15 miljoner kronor i jämförelse med 
årsutfallet på 54,1 miljoner kronor. Efter prognostillfället har beslut tillkommit som 
påverkat årsresultatet.   

Resultatet har påverkats av att styrelsen använt eget kapital5 på 20,4 miljoner kronor 
under året enligt beslut i affärsplanen. Det är satsningar kopplade till nya arbetssätt 
och digitalisering som utgjort för den största delen av kostnaden avseende det 
använda egna kapitalet. Efter årets resultat är styrelsens egna kapital 271,2 miljoner 
kronor.  

Verksamhetens intäkter har totalt ökat med 105 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Det är patientintäkter och såld vård externt (ersättning från 
Försäkringskassan) som står för en stor del av ökningen vilket beror på ökad 
vårdproduktion. Årets resultat har påverkats av en förändrad redovisningsprincip  
av ersättning till pågående ST6-utbildningar. Denna engångseffekt har påverkat  
årets resultat positivt med 16 miljoner kronor. 

 
4 Delårsrapport augusti 2021, diarienummer FTV 2021–00342 
5 Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS 488–2012) om konkurrensmässiga villkor för 
folktandvården vilket innebär att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital från 
den konkurrensutsatta verksamheten och informerar därefter regionstyrelsen. 
6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 
2017:77 
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Verksamhetens kostnader har ökat med 70 miljoner kronor i jämförelse med 2020. 
Den största ökningen har skett avseende personalkostnaderna som ökat med 31 
miljoner kronor, en ökning med 1,7 procent. Verksamhetsanknutna tjänster-, material 
och varor har ökat med 30 miljoner kronor och beror på kostnader för mer utförd 
vård.  

Årets investeringar har uppgått till 35 miljoner kronor. 

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att regionfullmäktiges mål om ekonomi i balans har 
uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Styrelsens ekonomiska 
resultat bedöms vara tillfredsställande. 

Rekommendationer  
Ingen rekommendation ges. 

Verksamhet 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens verksamhetsmässiga 
resultat för året. Här redogörs också för de iakttagelser och bedömningar som gjorts i 
årets granskning. 

Måluppfyllelse  

Tandvårdsstyrelsens arbetar med tre av regionfullmäktiges prioriterade mål. Två av 
dessa har bedömts vara uppfyllda och ett mål är delvis uppfyllt. 

Iakttagelser 
Vi vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår grundläggande granskning 
av styrelsens målstyrning: 

Vår granskning av styrelsens målstyrning har sin utgångspunkt i följande: 

• Att den omfattar samtliga för styrelsen relevanta RF-mål och 
fokusområden och att de vid behov omformulerats så att de utgår 
från styrelsens specifika uppdrag och ansvar. 

• Att målen brutits ned så att de blir meningsfulla i styrningen av 
verksamheten. 

• Att styrelsen och förvaltningsledningen faktiskt följt upp 
måluppfyllelse löpande under verksamhetsåret och vid behov agerat 
på bristande måluppfyllelse. 

I regionfullmäktiges budget finns nio utmaningar utpekade med elva prioriterade mål 
fastställda för planperioden. Därtill finns sjutton fokusområden vilket är en form av 
uppdrag till nämnder-, styrelser och förvaltningar för 2021. Tandvårdsstyrelsen har i 
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sin affärsplan7 för 2021 identifierat de av regionfullmäktiges prioriterade mål som 
berör verksamheten och styrelsen. Dessutom har styrelsen formulerat ett eget mål. 

I tabellen har styrelsens bedömt måluppfyllelsen för 2021. Grönt trafikljus betyder 
att målet uppnåtts och gult trafikljus att målet delvis uppnåtts. 

        Av region-
fullmäktige 
prioriterat mål 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den 
organisatoriska effektiviteten förbättras 
Under 2021 har utvecklingen mot ett mer 
processorienterat arbetssätt fortsatt. Arbetet har dock 
försenats av den pågående pandemin. Sedan 2012 
utvärderar folktandvården mängd och kvalitet på 
förskrivningar av antibiotika och har under 2021 tillsatt 
läkemedelsgrupp vars uppdrag är att bevaka 
läkemedelsområdet och föreslå insatser. 

 Fokusområde Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av 
tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska 
decentraliseras till första linjens chef. 
Under 2021 har utvecklingsarbetet koncentrerats till 
utveckling av värdeskapande processer och kundernas 
uttalade behov, krav och önskemål samt förbättringar. 

 Av region-
fullmäktige 
prioriterat mål 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
Folktandvården har under 2021 arbetat med införande av 
digitala vårdformer. Distansåtgärder utvecklas för råd och 
bedömningar vid akuta tillstånd, efterkontroller samt 
informationsåtgärder. Under pandemin 2021 har färre 
patienter än planerat kunnat erbjudas narkos vilket 
medfört att tillgängligheten har försämrats. Under 
pandemin har folktandvården haft en gemensam kö för 
alla patienter och patienter med störst vårdbehov, framför 
allt barn, har prioriterats 

 Fokusområde 

       

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, 
liksom verksamhetens användning av digitala 
lösningar 
Flera aktiviteter och projekt pågår för att öka invånarnas 
tillgång till digitala vårdformer och att öka verksamhetens 
användning av digitala lösningar. Digitaliseringen ska 
bidra till en hållbar utveckling genom minskade resor och 
effektiv användning av resurser. 

 Fokusområde Tillgänglighet 
Styrelsen mäter och följer kundnöjdhet och tillgänglighet 
till både allmän- och specialisttandvård. Detta görs bland 
annat genom sex indikatorer på både kort (2021) och lång 
sikt (2026).  

 
7 Affärsplan 2021, Diarienummer FTV 2020–00272 
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 Av region-
fullmäktige 
prioriterat mål 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra 
möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling 
Tre områden har varit i fokus under 2021: 

• Satsa på ledarskap  
• Använda kompetens rätt 
• Förbättra och tydliggöra möjligheterna till karriär- 

och kompetensutveckling. 
 Fokusområde Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där 

hänsyn tas till marknadssituationen och 
kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas 
Anpassningar till marknaden för att kunna säkra 
kompetensförsörjningen i regionens olika delar har 
omhändertagits i den pågående löneöversynen. 
 

 Styrelsens eget 
mål 

Skillnader i livsvillkor och tandhälsa ska minska 
Arbetet för att minska skillnader i tandhälsa har fortsatt 
och en prioriterad grupp har varit barn upp till 6 år. Under 
2021 har sex hälsopromotörer8 rekryterats som stöd i detta 
arbete. 
 

 
I vår granskning har vi uppmärksammat att tandvården i Västra Götalandsregionen 
har under 2021 haft 1 679 023 patientbesök fördelat på 877 600 kunder och 
patientnämnderna har gjort en sammanställning av patienters och närståendes 
synpunkter och klagomål på tandvården för året. De tio klagomålsområdena med 
flest upplevda brister redovisas i tabellen fördelade efter antal klagomål från största 
till minsta och jämförs med utfallet tidigare år. I antal klagomål har den största 
ökningen i jämförelse med 2020 avsett patientavgifter och den största minskningen 
har avsett information. Utfallet för året kan ha påverkats av covid-19. 
 
klagomålen gällde följande upplevda brister 2019 2020 2021 
1. Behandling 28 47 47 
2. Resultat 38 21 31 
3. Patientavgifter 15 14 27 
4. Bemötande 12 14 22 
5. Information 22 36 18 
6. Undersökning/bedömning 13 14 13 
7. Väntetider i vården 6 1 11 
8. Delaktig 10 12 10 
9. Ersättningsanspråk/garantier 8 8 10 
10. Tillgänglighet till vården 3 5 6 

 

 
8 En hälsopromotör håller hälsosamtal och stöttar familjer i att hitta goda vanor. Målgruppen är 
familjer som har små barn med karies eller risk för karies. Målet är både en bättre-, och mer jämlik 
munhälsa. 
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Bedömning  
Revisionsenhetens sammantagna bedömning är att tandvårdsstyrelsen har arbetat 
med regionfullmäktiges mål på ett ändamålsenligt sätt. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 

Verksamhetsstyrning 

Iakttagelser 

Redovisning av driftsprojekt9 
Deloitte har på uppdrag av revisorskollegiet granskat redovisning av driftprojekt. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om redovisning av driftprojekt sker  
så att räkenskaperna blir rättvisande. Granskningen har omfattat Tandvårdsstyrelsen, 
Styrelsen för Närhälsan och Styrelsen för Regionhälsan. 

Nedan redovisas en sammanfattning av granskningsresultatet och granskningens 
övergripande slutsatser avseende tandvårdsstyrelsen. För vidare information  
hänvisar vi till Deloittes rapport.  

Har projekten följt lagstiftning och regionens regelverk? 

Av Deloittes rapport framgår att Tandvårdsstyreslen till övervägande del säkerställt 
att projekten följt lagstiftning och regionens regelverk. I granskningen noteras att 
tandvårdsstyrelsen inte hanterar redovisningen av intäkter på samma sätt för alla 
projekt. För vissa projekt redovisas intäkten löpande allteftersom kostnaden 
uppkommer och för andra projekt sker redovisning av intäkten först i samband  
med att de beviljade medel erhållits. 
 
Har projektredovisningarna kodats så att de kan särredovisas? 

Tandvårdsstyrelsen bedöms ha säkerställt att det finns fungerande rutiner för att koda 
projekten på ett sådant sätt att särredovisning av projekten kan ske i redovisningen.  
 
Har bokföringen hanterats enligt projektdirektiven? 

Av genomförd granskning bedöms att Tanvårdsstyrelsen har hanterat bokföringen 
enligt projektdirektiven. Det finns dock inte något systemstöd för att attest av 
tidrapporter vilket kan medför minskad risk för felaktig redovisning av lönekostnader 
i projekten om det införs. 
  
 

 

 
9 Redovisning av driftsprojekt, diarienummer REV 2021–00096 
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Har projekten rapporterats och utvärderats enligt regelverk? 

Tandvårdsstyrelsen har till övervägande del säkerställt att projekten rapporteras  
och utvärderas enligt regelverket. Rapporteringen av projekt, liksom slut-
redovisningar och hantering av eventuellt över- och underskott hanteras i  
enlighet med överenskommelse/beslut mellan styrelse och finansiär. 
 
En sammanfattande bedömning är att styrelsen till övervägande del har säkerställt  
att redovisning av driftprojekt sker så att räkenskaperna blir rättvisande. 

Rekommendation 
Vi rekommenderar styrelsen att beakta de synpunkter som har lämnats i 
granskningen av redovisning av driftprojekt och vidta åtgärder för att omhänderta 
granskningens rekommendationer. 

Samverkan med kommunerna10 
I Västra Götalandsregionens budget för 2021 framhålls att tandvården ska ha fortsatt 
fokus på de grupper som inte fullt ut fått ta del av en generell utveckling mot en 
bättre tandhälsa samt ökat fokus på barn och ungas tandhälsa. För att nå en framgång 
i hälsoarbetet krävs en stärkt samverkan och kunskapsutbyte med västra 
Götalandsregionens kommuner.  

I riskanalys för 2021 bedömde revisionen att bristande samverkan mellan regionen 
och kommunerna kan påverka medborgarnas tandvård. Det handlar om förebyggande 
tandvård som fluorsköljning, tandhygienister för barn- och äldre där det kan finnas 
olika former för samverkan mellan regionen och de enskilda kommunerna.  

Syftet med projektet är att granska om samverkan mellan regionen och Västra 
Götalands kommuner genomförs på ett jämlikt sätt för kommunernas medborgare så 
det råder jämlik tandvård både geografiskt och mellan olika grupper. Den 
övergripande revisionsfrågan var: 
 

- Har tandvårdsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig samverkan inom 
sitt verksamhetsområde mellan region och kommuner? 

 
Under 2021 såväl som under 2020 har covid-19 påverkat delar av tandvårds-
styrelsens arbete. Även om pandemin medfört att satsningar inte kunnat genomföras 
enligt plan så har tandvårdsstyrelsens utveckling av folkhälsoarbete och samverkan 
med andra parter fortsatt. 
 
Tandvården är en del av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och  
har som ett prioriterat utvecklingsmål för 2021 arbetet med Nära vård11. Vården  
och omsorgen ska vara tillgänglig, bygga på ett proaktivt och personcentrerat  

 
10 Fördjupad rapport ”Tandvårdsstyrelsens samverkan med kommunerna”, diarienummer REV 2021–
00111 
11 Nära Vård är en omställning inom Sveriges hälso- och sjukvård och omsorg med syfte att ge en 
vård som är bättre anpassad efter dagens behov. 
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förhållningssätt samt utföras genom god samverkan mellan vårdgivare. I 
utvecklingsarbetet av nära vård är tandvårdens samverkan med regionens  
49 kommuner viktigt. 
 
Genom iakttagelser i granskade dokument och i genomförda intervjuer bedömer  
vi att tandvårdsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig samverkan inom sitt 
verksamhetsområde mellan sig och Västra Götalandsregionens kommuner. Denna 
samverkan sker inom flera områden och bedöms fungera bra. Vi bedömer att bristen 
på utbildad tandvårdspersonal kan komma att medföra begränsningar i tandvårdens 
verksamhet och påverka möjligheten till samverkansinsatser. 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en utmaning för styrelsen och bedöms fortsatt att vara det 
under flera år. Fyra identifierade risker i internkontrollplanen avser bemanningsbrist. 
”Rätt kompetens” är även ett av fem långsiktiga mål som styrelsen jobbar med och 
som styr mot regionfullmäktiges prioriterade mål. Styrelsen arbetar löpande med  
en egen kompentensförsörjningsplan parallellt med Västra Götalandregionens 
kompetensförsörjningsplan12 och under året har planen följts upp och uppdaterats. 
Förutsättningarna för arbetet med kompetensförsörjning anges i en omvärldsanalys 
och i styrelsens affärsplan. I omvärldsanalysen bevakas trender inom hälso- och 
sjukvården. Planen baseras också på en årlig omvärldsanalys och långsiktiga mål  
och fokusområden som beskrivs i affärsplanen. 

I arbetet med regionfullmäktiges mål att skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra 
möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling har styrelsen arbetat mot målet 
"Sveriges bästa offentliga arbetsgivare". Under 2021 fokus främst varit på följande  
tre områden: 

• Satsa på ledarskap genom ökade insatser på ledarförsörjning och ledarutveckling 
med bland annat fokus på förändringsledning.  

• Använda kompetens rätt genom förändrade arbetssätt kopplat till 
teknikutveckling och uppgiftsväxling, nya kompetenser samt översyn av 
utbudspunkter och tjänsteutbud.  

• Karriär och kompetensutveckling genom att tydliggöra och utveckla rollen som 
handledare, odontologiskt sakkunnig och ämnesföreträdare samt insatser 
kopplade till verksamhetens identifierade behov av ny kunskap.  

Det pågår en stor generationsväxling bland Folktandvårdens specialisttandläkare och 
ett femtiotal nettoårsarbetare beräknas gå i pension fram till 2028. Möjligheten till 
extern rekrytering bedöms vara liten, då det är nationell brist på specialister. I 
dagsläget bedömer styrelsen att det saknas åtta specialisttandläkare. 

 

 

 
12 Uppdaterad regiongemensam plan för kompetensförsörjning 2021, diarienummer RS 2020–05870 
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Agenda 2030 
Tandvårdstyrelsens arbete med Agenda 2030 ingår i det långsiktiga arbetet för en 
tillgänglig och produktiv hälso-och sjukvård inom ramen för regionfullmäktiges mål 
och verksamhetens vision. De långsiktiga målen ryms inom fem kategorier vilka är: 

• Friskare patienter – Agenda 2030 Mål 3 (God hälsa och 
välbefinnande) och Mål 10 (Minska ojämlikhet) 

• Hållbar utveckling - Agenda 2030 Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt), Mål 12 (Hållbar konsumtion och 
produktion) samt Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) 

• Rätt kompetens - Agenda 2030 Mål 3 (God hälsa och 
välbefinnande), Mål 4 (God utbildning för alla), Mål 7 
(Jämställdhet). Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt) och Mål 10 (Minska ojämlikhet) 

• Öka marknadsandel - Agenda 2030 Mål 3 (God hälsa och 
välbefinnande) och Mål 10 (Minska ojämlikhet) 

• Ledande universitetstandvård – Agenda 2030 Mål 3 (God hälsa och 
välbefinnande), Mål 4 (God utbildning för alla) och Mål 10 (Minska 
ojämlikhet). 

GDPR13 
Tandvårdsstyrelsen följer Västra Götalandsregionens styrdokument och rutiner 
avseende arbetet med frågor om GDPR. Ett dataskyddsombud är utsett och  
hanterar frågor om GDPR inom folktandvården. Styrelsen är personuppgifts- 
ansvarig och har utsett en personuppgiftsincidentansvarig för att säkerställa att varje 
personuppgiftsincident omhändertas på rätt sätt och rapporteras i MedControl14 och i 
förekommande fall till Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen). 
En GDPR-kontakt är utsedd och en roll som ansvarar för bedömning av forsknings-
ansökningar och registeruttag. Styrelsen får information om incidenter genom 
folktandvårdens patientsäkerhetsberättelse och information vid större incidenter sker 
via ansvarig chef. 

Styrelsens styrning under covid-19 
Klinikerna och verksamheten centralt har påverkats av pandemin under året. En 
utvärdering av folktandvårdens agerande under pandemin har genomförts och 
presenterats för styrelsen. Utvärderingen visar att organisationen har lyckats 
upprätthålla verksamheten i stor utsträckning, fattat beslut om förändringar och 
delgett personal och styrelsen information utifrån aktuellt kunskapsläge. Brister som 
noterats har avsett skyddsutrustning och beredskap. Fokus framöver är att säkerställa 
behandlingar för att minimera vårdskulden till exempel inom narkostandvård. Under 
pandemin har folktandvården varit tvungen att minska antalet operationer av 
 
13 Dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR) 
Förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) 
14 MedControl PRO är ett webbaserat avvikelsehanteringssystem som används inom 
Västra Götalandsregionen. I systemet rapporteras negativa händelser, tillbud och klagomål. 
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tandvård i narkos med 57 procent, 939 vårdtillfällen. Detta eftersom narkos-
resurserna har behövts i intensivvården. På grund av den minskade produktionen  
har köerna ökat framför allt till käkkirurgin. Under pandemin har verksamheten  
fått stöd och haft regelbunden kommunikation med Smittskydd Västra Götaland  
och Vårdhygien15 i Västra Götaland. 

Ett område som varit prioriterat under pandemin är samverkan med kommunerna  
i de uppsökande verksamheterna och i skolverksamheterna för att följa rutiner och 
upprätthålla en god arbetssituation. Tandvårdsledningen har varit representerade i 
Västra Götalandsregionen krisledning genom tandvårdsdirektören.  

Bedömning  
Revisionsenhetens bedömning är att tandvårdsstyrelsen bedrivit ett ändamålsenligt 
arbete under 2021 i överensstämmelse med regionfullmäktiges budget, reglementet 
och vårdöverenskommelsen. Vår bedömning är vidare att styrelsen har arbetat med 
verksamhetsstyrningsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt avseende de områden som 
särskilt bevakats i 2021 års granskning.  

Vad gäller konsekvenser av covid-19 är revisionsenhetens bedömning att styrelsen 
förhållit sig proaktivt vad gäller att snabbt vidta åtgärder med anledning av pandemin 
och att styrelsen i allt väsentligt tagit sitt ansvar. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 

Intern styrning och kontroll 
I detta avsnitt görs en beskrivning och bedömning av styrelsens interna styrning och 
kontroll. Inledningsvis beskrivs styrelsens styrmiljö, styrdokument och formalia. 
Därefter redogörs för de iakttagelser som gjorts i årets granskning. 

Styrmiljö, styrdokument och formalia 

Iakttagelser 
Revisionsenheten vill lyfta följande iakttagelser som vi gjort under vår 
grundläggande granskning av styrelsens interna styrning och kontroll: 

 
15 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) anger att vården ska vara av 
god kvalitet med en god hygienisk standard. Vårdhygiens roll innebär framför allt att som sakkunniga 
samarbeta och stödja verksamheterna i det egna arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av 
vårdrelaterade infektioner. 
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Tandvårdsstyrelsen har haft tio styrelsemöten under året. Styrelsen följer Västra 
Götalandsregionens mall för arbetet med intern kontroll och styrelsen har varit 
delaktig i risknomineringen. Riskanalysen för 2021 omfattar 13 risker. Högst 
bedömda risker för 2021 har varit inom områdena Bemanningsbrist 
specialisttandläkare, och Försämrad tillgänglighet specialisttandvård. 
Tandvårdsstyrelsen har tidigare haft en ledamot som varit jävig och vi noterar att jäv 
finns med som ett riskområde i internkontrollplanen för 2021. 
 
Styrelsens plan för intern kontroll redovisar de särskilda kontroller som ska göras 
under året och omfattar vad- och hur ett riskområde ska kontrolleras, 
uppföljningsdatum och när rapportering ska ske till styrelsen. Samtliga kontroller är 
rapporterade till styrelsen under året. I ett separat dokument har tandvårdsstyrelsen 
redovisat styrmiljön. 

Bedömning  
Revisionsenheten bedömer att tandvårdsstyrelsen i allt väsentligt har en tillräcklig 
intern kontroll. 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 

Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
 
I detta avsnitt görs en uppföljning av tidigare års lämnade rekommendationer. 

Iakttagelser 
 
Lämnade rekommendationer 

 

Omhändertagen 

Göra en bedömning av måluppfyllelsen för 
regionfullmäktiges mål. 2020 

Ja 

Styrelsen rekommenderas att fortsätta arbetet med att 
tydligare redovisa måluppfyllelsen för fullmäktiges 
prioriterade mål samt i enlighet med anvisningarna för 
uppföljning lämna en prognos för måluppfyllelsen och visa 
på förändring över tid och eventuella avvikelser. 2019 

Ja 

Rekommendationer 
Ingen rekommendation ges. 
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Räkenskaper  
 
Att räkenskaperna är rättvisande innebär att den externa redovisningen ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning och att årsredovisning och delårsrapport är 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

 Granskningen av räkenskaperna har genomförts av Deloitte och innefattar följande 
delar; 

- Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti år 2021 
- Löpande redovisningsrutiner 
- Årsbokslut 

Iakttagelser 

Översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 2021 
I Deloittes granskning av tandvårdsstyrelsens delårsrapport per sista augusti har  
det inte framkommit något som tyder på några väsentliga avvikelser i fråga om 
huruvida: 
 

• Delårsbokslutet visar en rättvisande bild av enhetens resultat och 
ställning. 

• Delårsrapporten och den löpande redovisningen uppfyller i allt 
väsentligt kraven enligt rådet för kommunal redovisning och lagen 
om kommunal bokföring och redovisning samt bedöms upprättad 
enligt regionens interna riktlinjer. 

• Oförändrade redovisningsprinciper har tillämpats. 

Årsbokslut 
Grundat på Deloittes översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger Deloitte anledning att anse att årsbokslutet för 
tandvårdsstyrelsen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med rådet för 
kommunal redovisning och lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Löpande redovisningsrutiner 
I en särskild granskning16 har revisionsbyrån Deloitte bedömt styrelsens interna 
kontroll i processer som bedöms väsentliga för den finansiella rapporteringen 
avseende redovisningsprinciper och interna kontroller. I tabellen på nästa sida följer 
de granskade processerna och de bedömningar och rekommendationer som lämnas: 
 
Gult trafikljus betyder att påverkan på förvaltningens verksamhet är ”betydande” och 
att iakttagelsen kan orsaka väsentliga fel i förvaltningens finansiella rapportering om 
frågan inte blir löst inom rimlig tid och därför kräver ärendet ledningens 
uppmärksamhet och agerande.  

 
16 Rekommendationsbrev – löpgranskning Folktandvården, december 2021 
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Granskad process Bedömning/rekommendationer  

Bokslutsprocessen I samband med granskningen av 
bokslutsprocessen har noterats att samtliga 
manuella bokföringsordrar inte slutattesteras. En 
attestant skall utgöras av annan person än 
upprättaren till bokföringsordern.  
För att förbättra den interna kontrollen 
rekommenderar Deloitte att enheten inför 
fyraögonsprincipen, det vill säga att en upprättat 
bokföringsorder alltid attesteras av någon annan än 
upprättaren. 

 

Bokslutsprocessen I granskningen av bokslutsprocessen har också 
noterats att det inte finns någon systemspärr i 
Raindance som säkerställer att godkännande och 
attest av bokföringsorders ej sker av samma 
person. 
För att förbättra den interna kontrollen 
rekommenderar Deloitte att förvaltningen tillser att 
systemspärr införs för att säkerställa att det inte är 
möjligt att utförare attesterar sin egen bokföringsorder 
Om det ej är möjligt att införa en systemspärr 
rekommenderar Deloitte förvaltningen att 
implementerar en rutin som innebär att kontroll sker 
av manuella bokföringsorders, exempelvis via 
stickprovskontroll, så att godkännande och attest ej 
sker av samma person. 

 

Manuella 
boföringsordrar 

En generell notering i samband med Deloittes 
granskning av förvaltningarna inom Västra 
Götalandsregionen är att det saknas en framtagen 
riktlinje för vad en manuell bokföringsorder skall 
bestå av i form av bokföringsunderlag.  
Deloitte rekommenderar ett framtagande av en sådan 
riktlinje för att säkerställa att till samtliga manuella 
bokföringsordrar bifogas erforderliga underlag som 
kan styrka transaktionen. 

 

Bedömning  
Grundat på Deloittes granskning av delårsbokslut, löpande redovisningsrutiner och 
årsbokslut har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse 
att tandvårdsstyrelsens räkenskaper inte, i allt väsentligt, är upprättade i enlighet med 
rådet för kommunal redovisning och lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Rekommendationer 
Revisionsenheten noterar de rekommendationer som Deloitte lämnar avseende 
bokslutsprocessen men lämnar inga övriga rekommendationer.  
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 
 
För verksamhetsåret 2021 ges för tandvårdsstyrelsen följande sammanfattande 
bedömning: 

Årets revision har utförts enligt kommunallagen och enligt god revisionssed för 
kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av 
revisorskollegiet samt från en granskningsplan avseende tandvårdsstyrelsen. 
Granskningen har genomförts utifrån revisionsenhetens granskningsprogram och i 
dialog med berörda verksamheter. 
 
För verksamhetsåret 2021 ges för styrelsen följande sammanfattande bedömning:  
Utifrån det som har framkommit i årets granskning av tandvårdsstyrelsen bedömer 
revisionsenheten att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, att räkenskaperna varit rättvisande 
samt att den interna styrningen och kontrollen varit tillräcklig. 

Rekommendationer 
Inga rekommendationer lämnas. 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna tydliggör den 
norm eller referens som revisorernas iakttagelser bedöms mot. Revisionskriterierna 
kan vara lagar, förordningar och rättspraxis. De kan också bestå av fullmäktiges 
beslut, mål och direktiv samt policyer och riktlinjer med mera. 

• Kommunallagen (2017:725) 
• Förvaltningslagen (2019:900) 
• Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
• Tandvårdslag (1985:125) 
• RF:s budget 2021, beslutad av RF 2020-11-30 – 12–01 (Dnr RS 

2020-03070) 
• Reglemente, (beslutad av RF 2019-06-10 – 11 (Dnr: RS 2018–

03535) 
• Revidering av styrelsens delegeringsordning (Dnr: FTV 2020–

00400) 
• Policy för styrning, beslutad av RF 2019-05-28 (Dnr: RS 2019–

02491) 
• Vägledning för nämnders och styrelsers arbete, beslutad av RS 

2017-12-12 (Dnr: RS 2017–04735)  
• Regionens ärendehandbok beslutad av regiondirektören 2017-06-26 

(Dnr: RS 2017–02773). 
• Riktlinje för god ekonomisk hushållning, beslutad av RS 2020-05-

12 (Dnr: RS 2019–06176) 
• Regiongemensamma rutin för detaljbudget 2021, beslutad av RS 

2020-06-30 (Dnr: RS 2020–03453) 
• Detaljanvisning årsbokslut 2021 på intranätet 
• Regionens ekonomihandbok på intranätet 
• Policy för säkerhet och beredskap, beslutad av regionfullmäktige 

2018-11-27 
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Bilaga 2: Upprättade gransknings-
rapporter 
 
REV 2021–00111 Tandvårdsstyrelsens samverkan med kommunerna 
 
REV 2021–00096 Redovisning av driftprojekt 
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