LANDSTINGSREVISIONEN

Rapport nr 29-30 /2015

Granskning av årsredovisning år 2015
Granskning av måluppfyllelse

Positivt är att landstingsstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, nämnden för
funktionshinder och habilitering och
nämnden för folkhälsa och primärvård för
Skellefteå- och Norsjöområdet i hög grad
utvecklat sina redovisningar av måluppfyllelsen i jämförelse med tidigare år. Det
underlättar för landstingsstyrelsen när den i
årsredovisning ska bedöma om resultatet
för styrelser och nämnder är tillräckligt i
förhållande till fullmäktiges övergripande
mål. Patientnämnden har sedan tidigare år
en tillfredsställande redovisning av sin
måluppfyllelse.

miljoner kronor i förhållande till budget.
Resultatet efter balanskravsjusteringar
uppgick till 4 miljoner kronor. Revisorerna
ser med oro på att landstinget gick in i år
2016 med kostnader på över 300 miljoner
kronor som saknade finansiering.
Rekommendationer

Revisorerna lämnar en rad rekommendationer till landstingsstyrelsen om hur redovisningen i årsredovisningen kan bli bättre.
Landstingsstyrelsen ska senast i september
2016 yttra sig över vilka åtgärder som styrelsen vidtar.

Negativt är att flera av de övriga styrelserna och nämnderna inte har en tillräckligt
utvecklad redovisning för att man ska
kunna bedöma om deras resultat är förenligt med fullmäktiges mål. Negativt är
också att landstingsstyrelsen inte gör någon samlad bedömning om de redovisade
resultaten är tillräckliga. I årsredovisningen återger landstingsstyrelsen de resultat som styrelser och nämnder redovisat
i sina årsrapporter men bedömer själv inte
om de redovisade resultaten är tillräckliga.
Granskning av räkenskaper

Revisorerna bedömer att den finansiella
redovisningen i årsredovisningen i allt väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal redovisning, god redovisningssed och landstingets interna regler. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet
för år 2015.
Revisorerna konstaterar att verksamheternas nettokostnader för år 2015 var 292
miljoner kronor högre än budgeterat. Trots
tillfälliga inkomstförstärkningar redovisade
landstinget en negativ avvikelse med 112

Rapporter: ”Granskning av årsredovisning 2015”.
För ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rapporten
finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan
även beställas från landstingets revisionskontor.

