Årsrapport 2021
Skåne Care AB

Revisionskontoret
Årsrapporten är ett utkast och inte en offentlig handling
fram till dess att lekmannarevisorn beslutar om sin
granskningsrapport 2021. Årsrapporten har
faktakontrollerats av bolaget.
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Revisionskontorets årsrapport
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet
som bedrivs i styrelse, nämnder och kommunala bolag. Lekmannarevisorernas uppdrag är
definierat i aktiebolagslagen (ABL). Enligt 10 kap. 3 § ABL ska lekmannarevisorn granska
om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så
ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.
Granskningen av om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt utgår från ägarens beslut och direktiv samt ekonomiska ramar för
bolaget. Objekt för granskningen är bolagets styrelse och verkställande direktör (VD).
Lekmannarevisorn biträds i granskningsarbetet av sakkunnigt biträde på Revisionskontoret i
Region Skåne.
I Revisionskontorets årsrapport sammanfattar den kommunala yrkesrevisorn det gångna årets
granskning av bolaget vilket ger lekmannarevisorn underlag för sin prövning.
Granskningsinsatsen innebär en grundläggande granskning av bolaget, vilken innefattar
följande granskningsinsatser:
-

Löpande genomgång av styrdokument, budget, ekonomiska rapporter och protokoll
från bolagsstyrelsens sammanträden
Regelbundna sammanträden med bolagets ordförande och VD
Genomgång av aktuella fördjupade granskningar och förstudier som genomförts under
året
analys och bedömning av granskningsresultat i förhållande till revisionskriterier

Årsrapporten innehåller även sammanfattning av:
-

Granskning av bolagets räkenskaper
Eventuell övrig granskning av bolaget

Fördjupade granskningar som görs under året rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter.
Alla publikationer finns på Region Skånes revisorers hemsida www.skane.se/revisionen.
Sakkunnigt biträde från revisionskontoret har varit Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal
revisor. Det sakkunniga biträdet har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med
SKYREV:s rekommendation R2 och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen.
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som utgör underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar av granskningsresultatet. Revisionskriterier utgörs
exempelvis av lagstiftning samt mål och andra beslut av fullmäktige. Nedan anges aktuella
revisionskriterier per granskningsområde som tillämpas i denna rapport.
Intern kontroll:
- Reglemente för god hushållning och intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar
- Regionfullmäktiges anvisningar för intern kontroll (Verksamhetsplan och budget
2021, bilaga 8)
Verksamhet och ekonomi:
- 8 kap. 4 § aktiebolagslagen
- Regionfullmäktiges uppföljning- och rapporteringsanvisningar (Verksamhetsplan och
budget 2021, bilaga 8)
- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Bolagets styrande dokument
- RSH AB protokoll 2020-12-02 § 7, Bidrag/uppdrags-ersättning 2021 till dotterbolag
inom koncernen och internbudget för Region Skåne Holding AB 2021

Bedömningsskala
Nedan anges den bedömningsskala som används för att tydliggöra granskningsresultatet i
förhållande till angivna revisionskriterier. Begreppen (tillräcklig, ändamålsenlig och
tillfredställande) är hämtade från aktiebolagslagens 10 kapitel där det anges vad revisorerna
ska ta ställning till. Identifierade avvikelser anges i rapporten som förbättringsområden (att
åtgärda). Vid väsentliga avvikelser kan revisorerna besluta om att skicka årsrapporten till
nämnden för svar om hur åtgärder ska vidtas.
Tillräcklig intern kontroll
Ändamålsenlig verksamhet
Tillfredsställande ekonomi

Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Ingen/mindre avvikelser

Inte helt tillräcklig intern kontroll
Inte helt ändamålsenlig verksamhet
Inte helt tillfredställande ekonomi
Inte tillräcklig intern kontroll
Inte ändamålsenlig verksamhet
Inte tillfredställande ekonomi

Kriterierna inte helt uppfyllda. Avvikelser förekommer

Kriterierna inte uppfyllda. Väsentliga avvikelser

Räkenskaperna bedöms som i allt väsentligt rättvisande eller ej rättvisande.
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Sammanfattning
INTERN KONTROLL

Sammanfattningsvis bedöms Skåne Cares interna kontroll som tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att genomförd riskanalys tyder på låga risker generellt och få
avvikelser har påträffats i samband med uppföljning och kontroll.
VERKSAMHET

Sammanfattningsvis bedöms bolagets styrelse och VD ha skött verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att bolaget under året har arbetat med samtliga av de tre
prioriterade verksamhetsområdena och upphandlad vård och utbildning genererat stabila
intäkter medan konsulttjänster utomlands varit en utmaning och intäkter uteblivit helt pga
pågående pandemi.
EKONOMI

Sammanfattningsvis bedöms bolagsstyrelsen och VD ha bedrivit verksamheten på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Bedömningen grundar sig på bolagets rörelseresultat som blev 0,5 mnkr. Bolaget har därmed
uppnått sitt avkastningskrav som var ett nollresultat för 2021 men också tillfört betydande
medel till Region Skånes sjukvårdsförvaltningar.
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 1,2 mnkr för år 2021.
RÄKENSKAPER

Sammanfattningsvis bedöms räkenskaperna i allt väsentligt som rättvisande.
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Bolagets uppdrag
Bolaget ansvarar för följande områden:
Skåne Cares syfte är att bedriva vårdexportverksamhet, samt export av konsulttjänster och
utbildningstjänster om dessa kan relateras till vårdområdet. Affärsidén vilar på tre ben,
planerad vård, utbildning och management (konsulttjänster) utomlands.
Bolagets styrelse har under året bestått av John Roslund (ordförande), Ingrid Lennerwald
(vice ordförande), Pia Lundbom, Björn Ekelund och Per Ola Kimblad. Bolagets externa VD
har varit Mikael Rosén.
I övrigt hänvisar vi till bolagets egen årsredovisning.
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Granskning av bolagets interna kontroll
Skåne Care har antagit en internkontrollplan. Planen har utarbetats utifrån målen i Region
Skånes verksamhetsplan och budget och har anpassats till genomförd riskanalys.
Planen har genomförts som planerat. VD har minst två gånger om året skriftligt rapporterat till
bolagsstyrelsen och gett en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar till
styrelsen (17 sep 2021) efter delårsbokslut samt i samband med fastställande av
årsredovisning 2021 (feb 2022).
Bedömda risker utifrån riskanalys för 2021 ligger kvar på låga risknivåer som tidigare. Under
året har Skåne Care tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska
universitetssjukhuset samverkat för att anpassa den informella specialistläkarutbildningen till
de nya riktlinjerna för bastjänstgöring. Bastjänstgöring ersätter allmäntjänstgöring i den nya
läkarutbildningen och blir också bryggan till specialisering, vilket är en förändring som
påverkar avtal och samarbeten och har därför lyfts som en risk för fortsatt utbildning till
internationella kandidater.
Åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig har inte ansetts nödvändiga
att vidta under året.
Bedömning
Bolagets interna kontroll bedöms sammanfattningsvis som tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att genomförd riskanalys tyder på låga risker generellt och få
avvikelser har påträffats i samband med uppföljning och kontroll.
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Granskning av bolagets verksamhet
Översiktlig granskning visar att bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med
bolagsordningen och ägardirektiv. Ägardirektivet behöver dock uppdateras då ägaren
avvecklat bolaget Healthcare Skåne Holding AB.
Bolagsstyrelsen har löpande följt upp verksamheten.
Specialistutbildningsprogrammet för läkare och tandläkare fortsätter och fler sökande
tillkommer trots begränsningen till endast digital marknadsföring på distans. Under året har
Skåne Care haft 19 kandidater inom sjukvården och 6 kandidater i tandvården.
Folktandvården Skåne är positiva och agerar gärna som ambassadörer för programmet.
Söktrycket är högt då svensk tandvård har högt anseende internationellt.
Inom högspecialiserad vård fortsätter samarbetet med Island. Det har kommit förfrågan från
andra länder men till dessa har bolaget fått tacka nej under pandemin. 48 patienter har vårdats
från Island, där hjärtsjuka barn och stamcellstransplantationer är dominerande.
Verksamhetsområde konsulttjänster har påverkats negativt av pandemi och reseförbud men en
resa för affärschefen till Saudiarabien har genomförts under året.
Styrelsen tillsammans med bolagets ledning och medarbetare arbetar löpande med
värdegrundsfrågor. Detta är en viktig process då det på flera av bolagets marknader finns
risker kring ekonomisk ofrihet samt politiska, sociala och miljömässiga problem. Bolaget har
också inlett ett arbete kring Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Bolaget har utifrån sin verksamhet uppnått de egna målen för 2021.
Bolaget har utifrån sin verksamhet uppnått de mål som kan härledas utifrån bolagsordning och
ägardirektiv. Bolaget har under året arbetat med de tre prioriterade verksamhetsområdena där
verksamhetsområde upphandlad vård och utbildning genererat goda intäkter.
Bedömning
Sammanfattningsvis bedöms bolagets styrelse och VD ha skött verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att bolaget under året har arbetat med samtliga av de tre
prioriterade verksamhetsområdena och upphandlad vård och utbildning genererat stabila
intäkter medan konsulttjänster utomlands varit en utmaning och intäkter uteblivit helt pga
pågående pandemi.
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Granskning av bolagets ekonomi
Styrelsen har beslutat om en budget som är i enlighet med Region Skåne holding AB:s beslut.
Bolaget fick avkastningskravet sänkt för 2021 till ett nollresultat då pandemin bedömdes
fortsätta påverka bolaget under 2021.
Styrelsen har löpande följt upp resultat och ekonomi.
Fortsatta dialoger pågår med Saudiarabien om erlagd skatteinbetalning där bolaget förväntar
sig återbetalning av både moms och källskatt.
Genom sin verksamhet har bolaget under 2021 tillfört Region Skånes sjukvårdsförvaltningar
sammanlagt 37 miljoner kronor. Regionfullmäktige förväntade sig att Skåne Care skulle
prestera ett nollresultat 2021, varför avkastningskravet sattes till noll. Beslutet grundades på
de utmaningar som följde i pandemins spår med reserestriktioner och minskad tillgänglighet
för internationella projekt. Trots dessa förutsättningar har Skåne Care presterat och redovisar
ett resultat på 1,2 mnkr efter finansiella poster före bokslutsdispositioner och skatt. Inför 2022
har styrelsen beslutat om avsättning till en periodiseringsfond för att ytterligare kraftsamla
kring utvecklingen av konsulttjänster.
Bolagets resultat per 21-12-31 var + 0,5 mnkr och är därmed i enlighet med av styrelsen
beslutad budget.
Bedömning
Sammanfattningsvis bedöms bolagets styrelse och VD har skött verksamheten utifrån
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Bedömningen grundar sig på bolagets rörelseresultat som blev 0,5 mnkr. Bolaget har därmed
uppnått sitt avkastningskrav som var ett nollresultat för 2021 men också tillfört betydande
medel till Region Skånes sjukvårdsförvaltningar.
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 1,2 mnkr för år 2021.
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Granskning av bolagets räkenskaper
Redovisningsrevisionen har utförts av Mazars AB.
Delårsbokslut
Mazars informerade om den löpande granskning som genomförts och vad som planeras inför
granskning av årsbokslutet.
Kundfordringar på Saudiarabien uppgår till totalt 4 mnkr och är förfallna med mer än 1 år. I
bokslutet är reserveringen för osäkra fordringar oförändrad från årsbokslut på 2 mnkr.
Slutligen noterar Mazars att processen att försöka komma åt erlagd skatt i Saudiarabien pågår
fortsatt.
Årsbokslut
Mazars informerade om granskningen av årsbokslutet.
•
•
•

Kundfordringar på Saudiarabien uppgår till totalt 4 mnkr. I bokslutet är reserveringen
för osäkra fordringar oförändrad på 2 mnkr.
Årets aktuella skatt har nollställts genom begäran om avräkning mot WHT Saudi, 492
tkr. Återstår WHT Saudi att avräkna mot framtida egen skatt, 1 150 tkr.
Utav avsättningen från 2020 om 800 tkr avseende osäkerhet i skattehanteringen i
Saudi (ytterligare skatt + konsultarvoden) återstår 543 tkr, efter nyttjande mot årets
konsultkostnader.

Årsredovisningen ger i allt väsentligt en rättvisande bild och Mazars har lämnat en så kallad
ren revisionsberättelse.
I övrigt hänvisar vi till den fullständiga revisionsberättelsen.

10

