
Utdrag ur Regionstyrelsens svar 2021-09-09 

Svar på revisionsrapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per  
2020-12-31" 
Regionens revisorer har i brev den 16 april 2021 bett om regionstyrelsens kommentarer och 
synpunkter på revisionsrapporten "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-
31". 
Regionstyrelsen noterar med tillfredsställelse att årsredovisningen i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av regionens resultat och ställning, samt har upprättats i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Styrelsen ser positivt på de 
ytterligare förbättringsförslag som rapporten innehåller.  
Regionstyrelsen konstaterar liksom revisorerna att det är svårt att objektivt bedöma utfallet av 
finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk hushållning, primärt till 
följd av påverkan från den pågående pandemin.  
Under 2020 har det ekonomiska utfallet kortsiktigt påverkats både negativt och positivt av 
pandemin. Att helt rättvisande bedöma nettoeffekten av dessa är mycket svårt, och detta är ett 
dilemma R VN delar med övriga regioner.  
För 2021 och de kommande åren är effekterna av den lägre aktivitetsgraden under 2020 och 
påföljande upparbetade vårdskuldens effekter, såväl i närtid som på längre sikt (till följd av 
tex att diagnosticering av vissa åkommor försenas), den största utmaningen för regionen. 
Detta ska dessutom hanteras samtidigt som det påbörjade effektiviserings och 
besparingsprogrammet inom regionen ska genomföras.  
Ett långsiktigt utvecklings-och implementeringsarbete pågår för att förtydliga och förenkla 
Region Västernorrlands strukturer för styrning och ledning. Arbetet syftar till att tydliggöra 
styrningen genom förenklad styrlogik, begränsa antalet mål i styrkedjan samt en förstärkt 
dialog. En viktig del i detta är en förbättrad och förenklad uppföljning av regionens mål, där 
den nya styrmodellen syftar till att på sikt åstadkomma en ökad tydlighet i 
uppföljning/utvärdering vilket tillsammans med en förbättrad analys skapar bättre underlag 
för styrning på alla organisationsnivåer.  
Effekterna av omfattande störningar i den normala verksamheten, såsom kort-och långsiktiga 
effekter av den pågående pandemin kommer dock alltid att försvåra möjligheterna att göra 
helt rättvisande bedömningar av en verksamhets resultat. Detta är inget unikt för RVN, utan 
gäller i stort sett för all verksamhet, offentlig såväl som privat.  
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