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Regionstyrelsen 
 

 

Granskning av beredskap för pandemin (rapport nr 
14 - 2020) 

KPMG har på revisorernas uppdrag och som ett led i redovisnings-
revisionen genomfört en granskning av beredskapen för pandemin 
avseende redovisning och likviditet. 

Den pågående pandemin utsätter Region Skåne för ekonomiska 
påfrestningar av ett slag som inte förekommit sedan regionen bildades 
för tjugo år sedan. Regionen kommer dock att erhålla särskilda 
statsbidrag med anledning av pandemin. Dessa särskilda statsbidrag 
med anledning av pandemin är villkorade av hur stora utgifter som 
regionen haft och det är väsentligt att på ett rättvisande sätt kunna 
redovisa dessa utgifter. Att klara betalningar för den löpande 
verksamheten och för de extra insatser som pandemin förorsakar 
samtidigt som de omfattande investeringsprojekten i sjukhusområden 
och kollektivtrafiksystem rullar på, ställer stora krav på en väl 
fungerande planering för finansiering och likviditet. 

Det övergripande syftet med denna granskning är att bedöma om 
organisation, system och rutiner för redovisning har kunnat anpassas så 
att utgifter för pandemin kan särredovisas på ett tillfredsställande sätt 
samtidigt som god redovisningssed efterlevs. När det gäller likviditeten 
är huvudsyftet att förstå om Region Skåne har en fungerande planering 
för likviditet och finansiering så att verksamheten kan fortsätta att 
fungera trots de påfrestningar som pandemin och investeringarna utgör. 

Granskningen omfattar enbart redovisning och likviditetshantering under den tid 
som pandemin pågått under 2020 och avser främst regionstyrelsen. 
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I bifogad rapport redovisas resultatet av granskningen. Den sammanfattande 
bedömningen av Region Skånes redovisning under pandemin är att 
organisation, system och rutiner för redovisning har kunnat anpassas så att 
utgifter för pandemin kan särredovisas på ett tillfredställande sätt samtidigt 
som god redovisningssed efterlevs.  

Det noterades att kommunikationen om att föra loggböcker skedde 
muntligen med avsaknad av formkrav. 

När det gäller likviditeten är den samlade bedömningen utifrån 
genomförd granskning att Region Skåne har en fungerande planering 
för likviditet och finansiering så att verksamheten kan fortsätta att 
fungera trots de påfrestningar som pandemin innebär. 

KPMG:s bedömning efter genomförd granskning är att det inte finns 
anledning att tro att Region Skåne kan hamna i en situation där 
likviditeten inte räcker till. 

Rapporten översändes för kännedom och beaktande. 
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