
 
 
 
 
 
 

Granskning av delårsrapport per augusti 2017 

 
Granskningens resultat 

Positivt är att delårsbokslutet är allt väsentligt 
är upprättad enligt lag om kommunal redo-
visning och god redovisningssed. Delårs-
rapporten ger en i allt väsentligt rättvisande 
bild av landstingets ekonomiska resultat och 
ställning per den 31 augusti 2017. Positivt är 
också på att redovisningen av resultaten av 
verksamhetsmålen har utvecklats. 
 
Negativt är att de resultat som redovisas i 
delårsrapporten är svaga. Framför allt är det 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden som har svaga resultat. Av delårs-
rapporten framgår att styrelsen och nämnden 
vid årets slut kommer att ha stora avvikelser 
för mål för tillgänglighet, ekonomi och per-
sonal. 
 
Verksamheterna har underskott 
För år 2017 ska landstinget ha ett samlat 
positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 
minst 2,0 procent av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag, dvs. ett överskott på 155 
miljoner kronor. Landstingsstyrelsen bedö-
mer i delårsrapporten att landstinget för år 
2017 kommer att ha ett överskott med 10 
miljoner kronor vilket är en avvikelse i för-
hållande till budget med -145 miljoner kro-
nor. 
 
Av delårsrapporten framgår att kostnadsut-
vecklingen i landstinget varit hög. Fram till 
och med augusti 2017 redovisar verksamhet-
erna ett underskott med 245 miljoner kronor. 
Landstingsstyrelsen bedömer att verksamhet-
ernas underskott vid årets slut kommer att 
uppgå till 320 miljoner kronor. 
 
Behövs åtgärder 
Revisorerna anser att det behövs krafttag 
från landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden för att de ska klara fullmäkti-

ges mål. Trots ökade intäkter till följd av 
skattehöjningen år 2017 med 50 öre och 
ökade statsbidrag uppnås inte fullmäktiges 
mål för det ekonomiska resultatet.  
 
Revisorerna konstaterar att de åtgärder som 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden hittills vidtagit inte har varit till-
räckliga. Om landstingsstyrelsen eller hälso- 
och sjukvårdsnämnden bedömer att de inte 
har förutsättningar att klarar av att uppfylla 
fullmäktiges mål bör de enligt revisorerna ge 
fullmäktige möjlighet att ingripa. 
 
I första hand bör styrelsen och nämnden 
vända sig till fullmäktige med förslag på åt-
gärder så att de klarar av att uppfylla målen. I 
andra hand bör styrelsen och nämnden 
lämna förslag om att fullmäktige ska pröva 
om uppdrag och mål till styrelsen och nämn-
den ska ändras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta Richard Nor-
berg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rapporterna 
finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan 
även beställas från landstingets revisionskontor. 
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