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Revisorerna i NRF 2021-09-29 

 
 
 

 

 Direktionen i Norra  

sjukvårdsregionförbundet 
 

  

 

 

Granskning av delårsrapport per augusti 2021 

Vår granskning av delårsrapporten per augusti 2021 visar att direktionen 

översiktligt redovisade för väsentliga händelser under året fram till och med 

augusti. Redovisningen är informativ och välskriven. Vi bedömer att delårs-

bokslutet i allt väsentligt har upprättats enligt lag om kommunal bokföring 

och redovisning samt god redovisningssed. Redovisningen ger en i allt vä-

sentlig rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning den 

31 augusti 2021.  

Vi bedömer att det redovisade resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är 

förenligt med förbundsordningen och de mål och aktiviteter som direktionen 

beslutat om för förbundet. Direktionen har utvecklat sin målstyrning sedan år 

2020. Målen och aktiviteterna är i större utsträckning mätbara. I vissa delar 

kan dock styrningen och uppföljningen utvecklas. Med anledning av våra 

iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till direktionen:  

• Se till att alla aktiviteter för verksamhetsmålen är mätbara och tydligt 

specificerade. Långsiktiga mål bör brytas ned i delmål så att målen år-

ligen kan följas upp och utvärderas. 

Vid revisorernas överläggning den 29 september 2021 beslöt revisorerna en-

hälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i denna skrivelse. 

Skrivelse och underliggande rapporter lämnar revisorerna för yttrande till 

förbundsdirektionen. Senast den 25 mars 2022 ska yttrandet lämnas till revis-

ionskontoret i Region Västerbotten.   
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Else Ammor 

Utsedd av Region Västernorrland 

 

 

 

Bilagor: 

 

- Granskning av delårsrapport 2021-08-31 – Finansiell del, PwC. 

- Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2021-08-31, 

Revisionskontoret Region Västerbotten. 
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