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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som
för verksamheten.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed i kommunal verksamhet.
Inledningsvis vill vi påminna om att regelverket numera ger möjlighet att minska omranget av
delårsrapport.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit:
•

Regionens resultat för delåret uppgår till 55 mnkr, vilket är 346 mnkr lägre än samma
period förra året. Regionens prognostiserade resultat för helåret uppgår till 161 mnkr,
vilket är 129 mnkr högre än budget. Regionens balanskravsresultat för helåret
beräknas uppgå till 161 mnkr för 2022.

•

Fyra nämnder lämnar en negativ prognos i förhållande till budget men det samlade
resultatet för Region Blekinge förväntas bli positivt. Vi noterar särskilt att hälso- och
sjukvården alltjämt har svårigheter att klara verksamheten inom givna budgetramar
och att hälso- och sjukvårdsnämnden i helårsprognosen prognostiserar ett negativt
utfall gentemot budget om - 105 mnkr. Därtill prognostiserar tandvårdsnämnden ett
underskott på-12 mnkr och trafiknämnden ett budgetunderskott om -26 mnkr samt
kultur-och utvecklingsnämnd -1 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till hälso- och
sjukvårdsnämndens underskott är kostnaden för hyrpersonal samt delvis en
kvarvarande pandemieffekt på såväl intäkts som kostnadssidan. Tandvårdsnämndens
underskott härrör sig till uteblivna intäkter på grund av bristen på tandläkare.
Trafiknämndens underskott beror främst på ökade drivmedel- och energipriser samt
uteblivna intäkter. Kultur - och utvecklingsnämndens underskott är personalrelaterat.

•

Vi ser ånyo med fortsatt oro på att hälso- och sjukvårdsnämndens prognostiserade
resultat innebär att nämnden inte kommer klara kravet på att redovisa en budget i balans.
Den största delen av det prognostiserade underskottet på -105 mnkr, förklaras av
budgetavvikelse för kostnader av hyrpersonal och uppskjuten vård. Nämndens
kostnadsutveckling har ökats jämfört med föregående år. Vi anser att det finns ett
fortsatt stort behov av insatser för att möjliggöra en ekonomi i balans och vill peka på
vikten av att nämndens arbete med åtgärder intensifieras. Vi vill även peka på vikten av
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att regionstyrelsen, med anledning av kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården,
fortsätter i sin uppsikt, fokuserar på effekten av hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärder
för att komma i ekonomisk balans.
•

Kostnadsutveckling och nettokostnadsutveckling mom Region Blekinge överstiger
budgeterade målvärden.

Räkenskaperna
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har
det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet
inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen uttryckta via "Perspektiv ekonomi"
har återrapporterats. Resultatet enligt delårsrapporten är inte förenligt med de av fullmäktige
fastställda finansiella målen, då den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen ej är
tillfredsställande.
Verksamhets mål

Vår sammanfattande bedömning är att verksamhetsmålen har återrapporterats. Resultatet enligt
delårsrapporten är inte förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Den
förväntade måluppfyllelsen är inte helt tillfredsställande för samtliga mål.

