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Landstingsstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns.
Yrkande
Ordföranden Monica Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det
bifalls.
Ärendet
Revisorernas bedömning är att årets samlade rapportering ger en rättvisande bild
av Landstinget Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Granskningen har
inte visat på några väsentliga felaktigheter. Bedömningen är att verksamheten i
allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt och på ett sätt som är ekonomiskt
tillfredsställande.
Revisionens uppfattning är att det fortfarande är svårt att bedöma måluppfyllelsen
för verksamhetsmålen. De strategiska målen är omfattande och övergripande och
indikatorerna mäter bara delar av respektive mål. Vidare ser revisorerna ett
fortsatt behov av att utveckla de mätbara indikatorerna för att ge en bättre bild av
måluppfyllelsen.
Revisorerna delar styrelsens bedömning att landstinget i stort har en god
ekonomisk hushållning men att det samtidigt finns områden där ytterligare
ansträngningar krävs.
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Ur den sammanfattande bedömningen vill revisorerna särskilt lyfta ut
nedanstående punkter:
 Den fortsatt höga nettokostnadsutvecklingen
 Fortsatt stora budgetunderskott inom delar av hälso- och sjukvården
 Svårigheten att bedöma måluppfyllelsen och behovet av att utveckla
mätbara indikatorer
 Behov av att utveckla formerna för uppföljning och uppsikt av
landstingets bolag samt tydliggöra styrprinciper inom hela
landstingskoncernen.
Landstingsstyrelsen redovisar i sitt svar till revisorerna planerade åtgärder som
förväntas bidra till förbättringar inom de områden som revisionen har påtalat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-17
Yttrande över revisorernas redogörelse 2017
Revisorernas redogörelse 2017
Beslutet expedieras till
Landstingets revisorer
Revisionskontoret
Landstingsfullmäktiges presidium
Jan Grönlund, landstingsdirektör
Akten
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ÄRENDEGÅNG

MÖTESD AT UM

Landstingsstyrelsen

2018-05-29

Yttrande över revisorernas redogörelse 2017
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens beslut
Yttrandet godkänns.
Ärendet
Revisorernas bedömning är att årets samlade rapportering ger en rättvisande bild
av Landstinget Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Granskningen har
inte visat på några väsentliga felaktigheter. Bedömningen är att verksamheten i
allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt och på ett sätt som är ekonomiskt
tillfredsställande.
Revisionens uppfattning är att det fortfarande är svårt att bedöma måluppfyllelsen
för verksamhetsmålen. De strategiska målen är omfattande och övergripande och
indikatorerna mäter bara delar av respektive mål. Vidare ser revisorerna ett
fortsatt behov av att utveckla de mätbara indikatorerna för att ge en bättre bild av
måluppfyllelsen.
Revisorerna delar styrelsens bedömning att landstinget i stort har en god
ekonomisk hushållning men att det samtidigt finns områden där ytterligare
ansträngningar krävs.
Ur den sammanfattande bedömningen vill revisorerna särskilt lyfta ut
nedanstående punkter:
 Den fortsatt höga nettokostnadsutvecklingen
 Fortsatt stora budgetunderskott inom delar av hälso- och sjukvården
 Svårigheten att bedöma måluppfyllelsen och behovet av att utveckla
mätbara indikatorer
 Behov av att utveckla formerna för uppföljning och uppsikt av
landstingets bolag samt tydliggöra styrprinciper inom hela
landstingskoncernen.
Landstingsstyrelsen redovisar i sitt svar till revisorerna planerade åtgärder som
förväntas bidra till förbättringar inom de områden som revisionen har påtalat.
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Beslutsunderlag
Yttrande över revisorernas redogörelse 2017
Revisorernas redogörelse 2017
Beslutet expedieras till
Landstingets revisorer
Revisionskontoret
Landstingsfullmäktiges presidium
Jan Grönlund, landstingsdirektör
Akten
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Landstingsrevisionen

Yttrande över revisorernas redogörelse 2017
Revisorernas granskning av Landstinget Sörmland 2017 är avslutad.
Revisorerna ha vid möte med landstingsstyrelsens presidium redovisat sina
iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som
redovisades vid mötet och rapporten Revisorernas redogörelse 2017 emotser
revisorerna ett svar på vilka åtgärder styrelsen avser att vidta.

1
1.1

Revisionens bedömning
Ärendebeskrivning

Revisorernas bedömning är att årets samlade rapportering ger en rättvisande
bild av Landstinget Sörmlands verksamhet, resultat och ställning.
Granskningen har inte visat på några väsentliga felaktigheter. Bedömningen
är att verksamheten i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt och på ett sätt
som är ekonomiskt tillfredsställande.
Revisionens uppfattning är att det fortfarande är svårt att bedöma
måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. De strategiska målen är omfattande
och övergripande och indikatorerna mäter bara delar av respektive mål.
Vidare ser revisorerna ett fortsatt behov av att utveckla de mätbara
indikatorerna för att ge en bättre bild av måluppfyllelsen.
Revisorerna delar styrelsens bedömning att landstinget i stort har en god
ekonomisk hushållning men att det samtidigt finns områden där ytterligare
ansträngningar krävs.
Ur den sammanfattande bedömningen vill revisorerna särskilt lyfta ut
nedanstående punkter:
 Den fortsatt höga nettokostnadsutvecklingen
 Fortsatt stora budgetunderskott inom delar av hälso- och sjukvården
 Svårigheten att bedöma måluppfyllelsen och behovet av att utveckla
mätbara indikatorer
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Behov av att utveckla formerna för uppföljning och uppsikt av
landstingets bolag samt tydliggöra styrprinciper inom hela
landstingskoncernen.

Landstingets svar

Nettokostnadsutvecklingen har fortsatt öka från 5,6 % (2016) till 6,6 %
(2017). Budgeterad ökning var 5,6 %. Landstingsstyrelsen delar
revisorernas uppfattning att för långsiktig ekonomisk balans bör
nettokostnaderna inte överstiga förändringen av skatter, utjämning och
generella statsbidrag. Landstingsstyrelsen arbetar med frågan kontinuerligt
med månadsvisa uppföljningar av ekonomin.
Inom delar av hälso- och sjukvården finns fortsatt stora budgetunderskott.
Bland annat uppfyller Division Kirurgi och Division Medicin inte sina
resultatmål. De divisioner som inte håller sina budgetar bidrar till den högre
nettokostnadsutvecklingen. Enligt landstingets reglemente för planering och
uppföljning så framgår att de nämnder som inte klarar sina resultatmål ska
ta fram en åtgärdsplan. Landstingets reglemente för planering och
uppföljning ska under året ses över och tydligare beskriva divisionernas
åtaganden vid prognostiserat underskott.
Revisionen har svårigheter att bedöma måluppfyllelsen och ser även behov
av att utveckla mätbara indikatorer. Avsikten med de mål och indikatorer
som finns idag är från landstingsstyrelsens sida att landstingsfullmäktige ska
få en mer överskådlig bild genom bredare indikatorer (ofta i indexform).
Mål och indikatorer på en mer detaljerad nivå återfinns istället i nämndernas
uppföljningar. Under året ska landstingets styrmodell ses över och i
synpunkten tas omhand under det arbetet.
Revisorerna pekar på behovet av att utveckla formerna för uppföljning och
uppsikt av landstingets bolag samt att tydliggöra styrprinciper inom hela
landstingskoncernen. Ett arbete är påbörjat som handlar om att förtydliga
uppdraget för landstingets beställare av bolagens tjänster. Denna
uppdragsbeskrivning ska utgöra en del i ramavtalet mellan parterna. I
arbetet med en ny planerings- och uppföljningsprocess ingår att titta på hur
bolagen kan bli mer synliga på landstingsstyrelsens agenda. Utöver detta
pågår också en översyn av ärendegång och mötesformer i syfte att förtydliga
mandat.
Landstingstyrelsen har i övrigt tagit del av revisorernas synpunkter och
förslag på förbättringsområden bland annat vad gäller reglementet för intern
kontroll och rutiner för enhetlig hantering av månads- och kvartalsrapporter
i nämnderna. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta
arbetet.
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På landstingsstyrelsens vägnar

Monika Johansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Jan Grönlund
Landstingsdirektör
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