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Reglemente för planering och uppföljning
Inledning
Landstinget är en politisk organisation där företrädarna utses i allmänna val.
Landstingsfullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet och anger färdriktningen
för landstingets utveckling. För drift av verksamhet i enlighet med lagstiftning och
landstingsfullmäktiges mål utses nämnder. Landstingsstyrelsen agerar nämnd inom sina egna
ansvarsområden.
Syftet med reglementet är att stärka den långsiktiga planeringen genom att slå fast viktiga
moment i planerings- och uppföljningsprocessen samt ansvaret för dessa. Med planering och
uppföljning avses beslut och processer för att fastställa planer och ange resursfördelning för
landstingets verksamheter. Landstingsstyrelsen ansvarar för att upprätta en detaljerad
beskrivning av de arbetsmoment som ingår i planerings- och uppföljningsprocessen.
I reglementet, som avser nämnder och helägda bolag, beskrivs hanteringen av planerings- och
uppföljningsprocessen. Generellt gäller, om inte annat anges, att det som gäller för nämnd
även avser landstingets helägda bolag. Inledningsvis beskrivs den styrmodell som landstinget
tillämpar.

Landstingets styrmodell
Den styrmodell som Landstinget Sörmland tillämpar är balanserad styrning. Den balanserade
styrningen är en strukturerad metod som ger förutsättningar att styra mot och följa upp de
landstingsövergripande mål som Landstingsfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga och
därigenom skapa en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Balanserad
styrning syftar till att förbättra styrningen och uppföljningen av de strategiska målen, utveckla
en helhetssyn på verksamheten, skapa en större kännedom och förståelse för verksamhetens
uppdrag samt öka möjligheten till delaktighet och ansvarstagande i hela organisationen. För
att skapa balans i budgeten och för att kunna bedöma konsekvenserna av de strategiska målen
görs en utförligare beskrivning av valda mål utifrån följande fem perspektiv:






Medborgarperspektivet
Personalperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet
Miljöperspektivet
Ekonomiperspektivet
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Medborgarperspektivet är överordnat och strategierna i övriga perspektiv ska understödja
måluppfyllelsen i medborgarperspektivet.
Perspektiven bryts i landstingets Mål och budget ner till strategiska mål. Dessa är
övergripande och gäller landstingets samtliga verksamheter. Styrelser och nämnder anger
sedan sina åtaganden, kopplat till de strategiska målen, och utarbetar indikatorer vars syfte är
att visa i vad mån åtaganden uppnås. Vidare fastställer Landstingsfullmäktige i Mål och
budget ett antal landstingsgemensamma indikatorer som nämnder och styrelser ska beakta i
sin planering.
I nämndbudget anges mål för valda indikatorer. Indikatorer och mål ska vara tydliga och
mätbara samt möjliga att följa upp. Vidare anges aktiviteter som ska genomföras för att stödja
gjorda åtaganden och därmed de strategiska målen.
Åtaganden och måluppfyllelsen ska återrapporteras kontinuerligt i delårsrapport samt
årsredovisning. Samtliga verksamheter ska skriva sina verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser enligt strukturen i balanserad styrning.
Landstinget strävar efter att även landstingets delägda bolag och medlemsförbund ska
återrapportera enligt styrmodellen.
Nedan presenteras de delar ur reglemente för respektive politiskt organ som i huvudsak berör
planering och uppföljning.

Roller i planerings- och uppföljningsprocessen
De olika rollerna i planerings och uppföljningsprocessen finns i många fall angivna i de
reglementen som styr respektive instans. Nedan hänvisas till beslutade dokument.
Landstingsfullmäktiges roll
Landstingsfullmäktige ska:
 Besluta i frågor av principiell beskaffenhet eller annars viktiga frågor
(utifrån nuvarande styrmodell t ex strategiska mål och gemensamma indikatorer)
 Besluta om skattesats och avgifter
 Besluta om budget, årsredovisning och delårsbokslut
 Besluta om huvuddokument, LF § 11/15
Om landstingsfullmäktige beslutar om utgift ska finansiering anges.
Landstingsstyrelsens roll:
 Reglemente för Landstingsstyrelsen, LF § 117/14.
Landstingsstyrelsen har samma roll som nämnd vad gäller sina egna verksamhetsområden.
Nämndens roll
 Reglemente för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet
 Reglemente för Primärvårdsnämnden
 Reglemente för DU-nämnden
 Reglemente för Patientnämnden
 Reglemente för den Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel
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Reglemente för Revisionen

Om en enhet inte klarar sig på tilldelade medel ska nämnden i första hand omfördela resurser
mellan enheterna. Om nämnden bedömer att det blir en negativ avvikelse beträffande mål,
uppdrag eller resurser, ska detta åtgärdas under beaktande att ekonomin är högst prioriterad.
Om nämnden inte har befogenhet att besluta om förändrad verksamhet eller mål, ska nämnden
på eget initiativ föreslå landstingsfullmäktige beslut, via landstingsstyrelsen, så att man klarar
verksamheten med given resurstilldelning.
Bolagsstyrelsens roll
Styrelsens allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Varje styrelseledamot och suppleant
har – juridiskt och formellt – ett personligt ansvar för bolagets verksamhet.
Landstinget Sörmlands bolag ska grundas på





Affärsmässighet
Långsiktig ekonomisk planering och styrka
Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att klara
investeringar och reinvesteringar
Verksamheten kan inte räkna med ägartillskott

Planering
Mål och budget
Landstingsfullmäktige fastställer landstingsstyrelsens förslag till ”Mål och budget” i
oktober/november. ”Mål och budget” ska omfatta tre år. Utgångspunkten är nämndernas
budgetunderlag, framtidsanalys och övriga planeringsförutsättningar.
I landstingets ”Mål och budget” ska anges vision, perspektiv, strategiska mål och
landstingsgemensamma indikatorer med målvärde. Budgeten ska innehålla ekonomiska
förutsättningar till nämnderna för budgetåret och en ekonomisk plan för ytterligare två år.
Utifrån landstingets ”Mål och budget” fastställer sedan nämnderna åtaganden, indikatorer och
aktiviteter för sitt ansvarsområde.
Samlat för landstinget ska såväl en resultatbudget, en balansbudget och en investeringsbudget
upprättas. Budgetramar per nämnd ska redovisas.
Landstingets ”Mål och budget” ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från detta kan ske om det finns synnerliga skäl. Skattesats för budgetåret ska anges.
Ägardirektiv och mål för de bolag där landstinget äger mer än 50 % ska anges.
Landstingsfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för
verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt kommunallagen från 1 januari
2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Programmet för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare redovisas i ”Mål och budget”.
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Nämndens verksamhetsplan med budget
Nämndens verksamhetsplan med budget ska omfatta tre år och upprättas utifrån fastställd
koncernmall och kompletterande anvisningar. De i landstingets Mål och budget fastställda
strategiska målen konkretiseras på nämndnivå med åtaganden, indikatorer och aktiviteter. Vid
upprättande av verksamhetsplan med budget ska de förändringar som initieras eller beslutas
på nationell nivå och som påverkar verksamheten beaktas.
Nämnden anpassar de strategiska målen i landstingets Mål och budget till åtaganden, mätbara
och uppföljningsbara indikatorer. Detsamma gäller för de landstingsgemensamma indikatorer
som fastställts i landstingets Mål och budget. I nämndens verksamhetsplan med budget anges
också målvärden för indikatorerna. Nämnden kan också komplettera med specifika
nämnduppdrag.
I nämndens verksamhetsplan med budget anges ekonomiska ramar eller principer för
fördelning av dessa till underliggande organisatorisk nivå.
Andra viktiga dokument i planeringsprocessen
Politiska måldokument

De långsiktiga politiska inriktningsdokument som finns utgör grunden för de
ställningstaganden och prioriteringar som sker i landstingets planeringsprocess.
Investeringsplan

Landstingets investeringsplan ska löpande ge en överblick ekonomiskt och tidsmässigt av
landstingets investeringsverksamhet avseende planerade och beslutade objekt. Planerade men
ännu ej beslutade investeringsprojekt för den kommande tioårsperioden ska löpande
rapporteras in och föras in i investeringsplanen. Även status för beslutade objekt ska
sammanställas i planen löpande.
Internkontroll

Landstingsfullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll som tydliggör ansvaret
för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.


Reglemente för intern kontroll LF § 103/02

Uppföljning
Landstingets uppföljning ska medverka till förbättrad måluppfyllelse genom att bygga på en
korrekt och tillförlitlig redovisning och periodiseringar av hög kvalitet. Därtill ska
uppföljningen möjliggöra utkrävande av ansvar genom att beskriva avvikelserna i förhållande
till uppställda mål och beslutad resursfördelning.
Landstingsstyrelsen ska efter juli och december månad redovisa det aktuella ekonomiska och
verksamhetsmässiga läget i en delårsrapport respektive en årsredovisning. Efter mars månad
ska landstingsstyrelsen redovisa en kvartalsrapport som är en ekonomisk rapport med prognos
för helåret. Nämnder och bolag bistår med uppgifter, analyser och prognoser.
Delårsrapport

Delårsrapport upprättas av nämnd/division/bolag en gång per år (juli). Delårsrapporten ska
innehålla helårsprognos inklusive uppföljning av åtaganden, indikatorer, aktiviteter och
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eventuella uppdrag samt redovisning av genomförda förändringar. Delårsrapporten ska även
innehålla kommentarer och analyser till den verksamhet som har bedrivits under perioden.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige upprätta delårsrapport med helårsprognos
totalt för landstinget, inklusive koncernredovisning en gång per år (juli). Rapporten grundar
sig på de delårsrapporter som nämnderna/divisionerna/bolagen har levererat. Rapporten ska
innehålla kommentarer och uppföljning av bedriven verksamhet samt måluppfyllelse.
Kvartalsrapport

Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige upprätta kvartalsrapport per mars månad
totalt för landstinget. Kvartalsrapporten ska innehålla ekonomisk information med
helårsprognos.
Verksamhetsberättelse/Årsredovisning

Efter årets slut ska varje nämnd lämna en Verksamhetsberättelse som utvärderar årets
verksamhet samt hur fastställda åtaganden, indikatorer, aktiviteter och eventuella uppdrag har
uppfyllts. Verksamhetsberättelsen ska innehålla ekonomiskt utfall för året och relevanta
nyckeltal. Resultatet av den interna kontrollen enligt av nämnden fastställd internkontrollplan
redovisas i Verksamhetsberättelsen.
Nämndens Verksamhetsberättelse ska innefatta en rapport över respektive enhets ekonomiska
utfall.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige upprätta en årsredovisning inklusive
koncernredovisning totalt för landstinget. I årsredovisningen ska redogöras för verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Vidare ska
måluppfyllelsen samt relevanta nyckeltal utvärderas. Årsredovisningen grundar sig på de
verksamhetsberättelser som nämnden/divisionen/bolaget har levererat.
Landstingsstyrelsens utvärdering av landstingets samlade system för intern kontroll
rapporteras i årsredovisningen.

Ekonomistyrningsprinciper
Resultathantering

Nämndens ekonomiska årsresultat hanteras normalt så att nämndens egna kapital ändras med
motsvarande summa. Nämndens driftbudget påverkas inte. Beslut om ändring av eget kapital
fattas av fullmäktige i samband med bokslutet, efter förslag från landstingsstyrelsen. Hänsyn
kan då tas till utförda prestationer, måluppfyllelse, organisationsförändringar mm. Beslut om
resultathantering kan göras för del av nämndens verksamhet (förvaltning eller motsvarande). I
landstingets årsredovisning ska nämndernas ekonomiska ställning avseende eget kapital och
eventuellt krav på resultatåterställning tydligt framgå.
Negativt eget årsresultat ska återställas senast tre år efter det uppkommit. Om nämnden
identifierar att driftbudgeten inte kan hållas ska en åtgärdsplan upprättas och rapporteras till
landstingsstyrelsen, senast i anslutning till nästa delårsrapport. Åtgärdsplanen ska inarbetas i
kommande års budget för nämnden.
Del av positivt eget kapital kan nämnden använda för tillfälliga satsningar som stödjer
kvalitetsförbättringar, eller som innebär en särskild satsning i verksamheten ett enstaka år, och
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som inte innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden. Sådana tillfälliga satsningar ska
rapporteras till landstings-styrelsen i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.
Om nämnden planerar tillfälliga satsningar överstigande sammanlagt 2 mnkr ska det inarbetas
i nämndens budgetunderlag inför aktuellt år. Negativt årsresultat för nämnden till följd av
tillfällig satsning och återföljande minskning av eget kapital behöver inte återställas.
Nämnden kan ha ett internt regelverk som reglerar resultatöverföring för interna
resultatenheter. Ett sådant regelverk bör utformas i linje med dessa övergripande regler.
Investeringar

Regelverk för investeringsprocessen i Landstinget Sörmland har beslutats av
landstingsfullmäktige i ett separat ärende.


Reviderad investeringsprocess, LF § 102/13

Resultatutjämningsreserv

Regelverk för hantering av resultatutjämningsreserven i Landstinget Sörmland har beslutats
av landstingsfullmäktige i ett separat ärende.


Resultatutjämningsreserv, RUR, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, LF §
8/146.

Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets
resultat efter balanskravsjustering är negativt.
Sociala investeringar

Regelverk för social investeringsfond har beslutats av landstingsstyrelsen i ett separat ärende.


Regelverk för social investeringsfond, LS § 54/14

Uppföljning och revidering
Landstingsstyrelsen ansvarar för att följa upp tillämpningen av detta reglemente och vid
behov föreslå landstingsfullmäktige revidering av detsamma.
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