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▶

Prognosen för det ekonomiska resultatet är +1 248
mkr.

▶
▶

Styrningen bedöms preliminärt som acceptabel.

▶

Den interna kontrollen bedöms preliminärt som
tillräcklig.

▶

Av delårsbokslutet framgår att samtliga långsiktiga
finansiella mål beräknas kunna uppfyllas för år 2006
med reservation för engångseffekter till följd av
förändrade beräkningsgrunder av pensionsskulden. Det
prognostiserade positiva utfallet för 2006 beror på
förbättrat skatteutfall och engångsposter.
Kärnverksamheterna vård och trafik beräknas ge
underskott på grund av kostnadsutvecklingen.

▶

Situationen kräver insatser för att upprätthålla
budgetdisciplin och strikt kostnadskontroll

Räkenskaperna bedöms preliminärt som i allt
väsentligt rättvisande.
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1.

Revisionens omfattning och inriktning

Härmed avrapporteras den löpande granskningen av den interna kontrollen vid
Landstingsstyrelsen år 2006. Revisionen har utförts i enlighet med
kommunallagen, landstingets regler och anvisningar samt god revisionssed.
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen har utgått från den av de förtroendevalda revisorerna fastställda
revisionsplanen och av revisionsdirektören fastställda plan-PM.
Den löpande granskningen av den interna kontrollen vid Landstingsstyrelsen
har omfattat:
• bevakning av beslutsprocess, styrelsehandlingar samt andra
handlingar av betydelse
• uppföljning av hur tidigare års rekommendationer har åtgärdats
• löpande revision av den interna kontrollen utifrån fastställda
kontrollmål. Rutingranskning och stickprovsvis substansgranskning har
genomförts.
Revisionen har träffat styrelsens och utskottens presidier under året.
Revisionskontoret har under året kommunicerat revisionens planering och
genomförd granskning med förvaltningsledningen.
Granskning och avrapportering av den löpande revisionen har anpassats till
utformningen av landstingsstyrelsens förtroendemannaorganisation samt till
LSF:s tjänstemannaorganisation. Följande rapportstruktur gäller för år 2006:
I. Rapport:

Rapport löpande granskning av intern kontroll avseende
Landstingsstyrelsen/koncernledning 2006

II. Bilagor:
1. Rapport 2006 Landstingsstyrelsens förvaltning. Löpande granskning av
intern kontroll (inkl Forum)
2. Rapport 2006 Koncernfinansiering. Löpande granskning av intern kontroll
3. Rapport 2006 Landstingsfastigheter Stockholm. Löpande granskning av
intern kontroll
4. Rapport 2006 BeställareVård. Löpande granskning av intern kontroll
I denna huvudrapport som har fokus på helheten behandlas
Landstingsstyrelsens koncernledningsfunktioner samt koncernrevisionen av
SLL. I rapporten redovisas bedömningar avseende
- Den övergripande styrningen
- Styrningen av vården (Beställarstyrning – Ägarstyrning)
- SLL-övergripande revision
- Löpande granskning av intern kontroll inom SLL 2006
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- Granskning av delårsrapporten per 2006-08-31
- Organisationsförändringar
Flertalet verksamhetsområden
utvisar bättre
delårsresultat än
periodiserad
budget

Positivt resultat
med 1,2 mdr i
prognos

Revisionen har skett under ledning av respektive enhetschef. Granskningen har
utförts av Revisionskontorets yrkesrevisorer och i förekommande fall med stöd
av anlitade konsulter.
Rutingranskning och stickprovsvis substansgranskning har genomförts.
Iakttagelser och kommentarer redovisas för respektive granskningsobjekt i
bilagorna 1 – 4.

2.

Inledning

2.1

Det ekonomiska läget

I delårsbokslutet per 2006-08-31 redovisas för landstingskoncernen ett positivt
resultat på 1 963mkr och ett prognostiserat helårsresultat för 2006 på 1 248 mkr
mot budgeterade 431 mkr.
Utfallet är 143 mkr högre jämfört med motsvarande period 2005 och det
prognostiserade resultatet är 183 mkr högre än motsvarande prognos för 2005.
En jämförelse av det ackumulerade utfallet per 2006-08-31 med periodiserad
budget redovisas nedan:
Ackumulerat utfall 2006-08-31 jämfört med periodiserad budget (mkr)
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Samtliga verksamhetsområden förutom ”Övriga” (Landstingshuset i Stockholm
AB – 19,5 mkr) utvisar bättre delårsresultat än periodiserad budget.
Den negativa avvikelsen för Landstingshuset i Stockholm AB orsakas av
nedskrivningsbehov av aktier i dotterbolag som ej varit budgeterat (påverkar
dock inte SLL-koncernens resultat).
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Mkr

Delårsresultat
2006

Vård totalt
Trafik
Fastigheter
Övriga
Finans
Koncernfunktioner

355
-4
561
- 29
1
1 097

Jfr med delår
2005
- 473
- 357
+ 142
-7
0
+ 733

Jfr med period
budget
+ 88
+ 82
+ 208
-9
+1
+ 1 125

Det relativt positiva budgetutfallet för årets första åtta månader bryts dock för
den resterande perioden av 2006 enligt lämnade helårsprognoser.
Verksamheternas helårsprognoser jämfört med budget 2006 framgår av
diagrammet nedan:
Helårsprognoser jämfört med helårsbudget 2006 (mkr)
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Kärnverksamheterna vård och trafik utvisar underskott gentemot beslutad
budget enligt i delårsboksluten lämnade prognoser. Det finns dock indikatorer
på att lagda prognoser är något försiktigt hållna. En jämförelse mellan
resultatenheternas prognoser och resultatet rullande 12 månader visar att
summan av resultatenheternas prognoser ligger något lägre. Det krävs fortsatta
disciplinerade kontrollansträngningar hos verksamheterna för att uppnå
förbättrad kostnadskontroll.
Vid årets rating av SLL:s finansiella ställning påpekade ratinginstitutet återigen
att landstingets finansiella flexibilitet bedöms som relativt begränsad med
hänsyn till hög skattenivå och stora besparingsprogram. Det är viktigt att ett
starkt budgetöverskott även kan konsolideras för 2006. De grundläggande
kraven kvarstår på fortsatt strama åtgärder för god ekonomisk hushållning och
balans.

Det egna kapitalet
är i realiteten
negativt

Trots att överskott kunnat redovisas för 2004, 2005 och en positiv prognos lagts
för 2006 återstår att bygga upp ett tillfredsställande eget kapital med marginaler
för stabil ekonomisk utveckling. I lagens förarbeten uttrycks detta som att det
egna kapitalet ska täcka hela pensionsåtagandet, även den del på 18 miljarder,
som redovisas som en ansvarsförbindelse. Därutöver ska det finnas en buffert
med realiserbara tillgångar som kan användas för delfinansiering av framtida
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investeringar. Lagstiftningen kräver särskild planering för detta. Revisionen
förutsätter att detta beaktas i den fortsatta budgetberedningen för kommande
år.
2.2

Uppföljning av föregående års iakttagelser

Vid uppföljning av föregående års iakttagelser vill vi peka på följande:
Iakttagelser 2005
(ur årsrapport och revisionsberättelse)
Landstingets ekonomiska problem
kvarstår med otillräckligt eget kapital
och långsiktigt små marginaler i den
löpande driftsekonomiska utvecklingen.
En långsiktig analys och planering krävs
för finansieringen av de framtida stora
investeringarna samt ökningen av
pensionsutbetalningarna.

Under 2005 har utvecklingen av den nya
organisationen fortsatt, bl a genom att
beställarfunktionen inom LSF delvis
omformats till Beställare Vård (BV) och
bildandet av Forum för kunskap och
gemensam utveckling (FORUM). Det är
ännu för tidigt att bedöma effekterna av
dessa förändringar.
I årsrapporten för 2005 konstaterades
att en klar utveckling skett i Beställare
Vårds redovisning avseende
tillgänglighet och kvalitet. Den ger i
detta avseende förutsättningar för
förbättringar av landstingsstyrelsens
samlade årsredovisning, där
redovisningen alltjämt är mycket
summarisk och knapphändig.
Utvecklingsarbete avseende
förvaltningsberättelsens utformning
rekommenderas därför.
Det är positivt att en vidareutveckling
skett i linje med av revisionen lämnade
rekommendationer. Det är dock
angeläget att ytterligare utveckla den
samlade avrapporteringen avseende av
fullmäktige givna uppdrag så att
landstingsstyrelsen erhåller en för sin
uppsiktsplikt tillräcklig överblick över
måluppfyllelsen för att kunna vidtaga
nödvändiga korrigeringsåtgärder samt
för att kunna ge ändamålsenlig
återredovisning till landstingsfullmäktige.

Läget hösten 2006
Det prognostiserade ekonomiska utfallet per
2006-08-31 kan förväntas utgöra en fortsättning
av processen att återställa en god ekonomisk
hushållning.
De långsiktiga finansiella målen bedöms i
delårsbokslutet 2006 kunna utfyllas med
reservation för ändrade beräkningsgrunder för
SLL:s pensionsskuld. Någon ytterligare analys av
SLL:s finansiella situation på längre sikt lämnas
dock inte i delårsbokslutet. Uppdraget till LS att
ta fram en långsiktig investeringsstrategi har
ännu ej avrapporterats.
Förväntade besparingseffekter av
sammanläggningar har eliminerats genom
utökningar av andra funktioner. Vid 2006 års
löpande revision genomförd uppföljning av LSF:s
nya organisation visar på olikartade
uppfattningar om tydligheten i ansvars- och
befogenhetsförhållanden.

Utvecklingen avseende redovisningen av vårdens
kvalitet och tillgänglighet har ytterligare
förbättrats i de lokala delårsboksluten 2006. På
SLL:s webbsida publiceras numer en redovisning
utifrån ett urval av kvalitetsindikatorer.
Landstingsfullmäktige har fastställt en modell för
öppna redovisningar. I den för SLL-koncernen
sammanställda delårsrapporten har den
underliggande redovisningen ännu ej fått fullt
genomslag. Det samlade delårsbokslutet saknar i
allt väsentligt information om vårdens
tillgänglighet och kvalitet. Revisionen emotser en
vidareutvecklingen av detta i årsredovisningen
för SLL-koncernen för år 2006.
Avrapporteringen av fullmäktiges i budget 2006
givna uppdrag sker i likhet med år 2005 genom
en sammanställning av bilagor till de lokala
delårsboksluten utan någon analys eller
kommentar i det sammanställda delårsbokslutet
för SLL-koncernen. Rekommendationen från år
2005 kvarstår därför.

I fjolårets revisionsberättelse noterades att återrapporteringen till fullmäktige
avseende givna uppdrag har förbättrats under 2005. Härvid påpekades att det dock
behövdes en ytterligare utveckling av denna återrapportering så att det blir möjligt
att avgöra hur väl respektive resultatenhet uppfyller de av fullmäktige fastställda
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målen och uppdragen i förhållande till tilldelad budget. Det är angeläget att
landstingsstyrelsen erhåller en tillräcklig överblick över måluppfyllelsen för att
kunna vidtaga nödvändiga korrigeringsåtgärder samt för att kunna ge ändamålsenlig
återredovisning till fullmäktige. Revisorerna underströk vidare att en fullgod
redogörelse för verksamhetsutvecklingen och hur målen uppnåtts är viktig för
ansvarsprövningen.
Analys av
engångsposter
inför 2006 års
slutrevision

Fokus på IT,
Upphandling,
beställarstyrning,
jämställdhet och
miljö

LS:s instrument
för ekonomisk
uppföljning håller
godtagbar
standard

Liksom föregående år avser revisionen att till slutrevisionen närmare analysera
hur den löpande driftekonomin utvecklats efter hänsynstagande till
engångsposter och extraordinära poster. Det gäller såväl trafiken som
vårdsektorn. Nämnder och styrelser som visat svårigheter att klara
ekonomistyrningen kommer att bli föremål för fördjupad granskning.
Vi kommer även i år med skärpt uppmärksamhet att bedöma utvecklingen bland
annat inom områdena IT (främst GVD), upphandling (främst avseende
framtagna koncept för utnyttjande av samordningspotentialer), vårdens
beställarstyrning, utvecklingen av sjukfrånvaron samt resultaten av
ansträngningarna inom jämställdhets- och miljöområdena.

3.

Den övergripande styrningen

3.1

Den periodiska uppföljningen av SLL:s ekonomi

SLL har sedan 1993 utvecklat sin periodiska uppföljning från tertialrapporter till
månadsbokslut. De enskilda resultatenheternas separata månadsbokslut utgör
underlag för de sammanställda månadsboksluten för koncernen SLL.
Revisionens bedömningar angående den periodiska uppföljningen har under de
gångna åren varit positiva. Revisorerna har konstaterat att
landstingskoncernens instrument för uppföljning av och prognos för den
ekonomiska utvecklingen håller en godtagbar standard och har en tillräcklig
träffsäkerhet i avgivna prognoser.
Avgivna prognosers träffsäkerhet i månadsboksluten 1998 - 2005 redovisas
nedan i form av genomsnittliga avvikelser gentemot slutligt utfall i procent av
SLL:s kostnadsomslutning:
Genomsnittliga avvikelser mellan prognoser och utfall 1998 – 2005 i
förhållande till SLL:s totalomsättning (%)

Små avvikelser
mellan prognos
och utfall

1,4 %
1,2 %
1,0 %
0 ,8 %
0 ,6 %
0 ,4 %
0 ,2 %
0 ,0 %

Avvikelse%

19 9 8

19 9 9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Under åren 1998 – 2005 överstiger, frånsett 2004, inte avvikelserna 1 %.
Således kan konstateras att landstingstyrelsens förvaltnings

RK 200610-100
Revisionskontoret 2006-10-18 6

instrument för uppföljning av och prognos för den ekonomiska
utvecklingen håller en godtagbar standard och har en tillräcklig träffsäkerhet i
avgivna prognoser.
Prognoser i månadsbokslut 2004 och 2005 (mkr)
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400

Budget 05

200
0
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En jämförelse mellan de under åren 2006 och 2005 avgivna årsprognoserna för
de första åtta månaderna visar på en högre successiv ökning per månad av
prognostiserat resultat för år 2006.
Prognosen för årets resultat 1 248 mkr som är 818 mkr högre än budget
förklaras i kommentarerna till resultaträkningens intäkter, kostnader och
skatteintäkter:
Resultaträkning
SLL
mkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter,
generellt
statsbidrag och
utjämning
Finansnetto
Resultat

Budget
2006

Prognos
2006

Delår
2005

Delår
2006

11 825
-53 358
-2 141

12 664
-54 283
-2 319

7 277
-32 739
-1 282

8 099
-34 706
-1 567

Förändr
05 – 06
%
11,3
6,0
22,2

-43 674

-43 938

-26 744

-28 174

5,3

45 122
-1 018
431

46 049
-863
1 248

29 118
-554
1 820

30 694
-557
1 963

5,4
0,5
7,8

Intäkter
Intäkterna prognostiseras bli 839 mkr högre än budget med anledning av intäkterna
för trängselskatten med 413 mkr samt ej budgeterat statligt omställningsstöd med
200 mkr.
Skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning
De samlade skatteintäkterna prognostiseras bli 927 mkr högre än budgeterat.
Det prognostiserade överskottet förklaras av följande faktorer:
• Förbättrad skatteprognos (SKL)
248 mkr
• Bidrag för minskad sjukfrånvaro
230 mkr
• Upplöst reserv för prognososäkerhet
400 mkr
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Sammanfattningsvis kan noteras att prognostiserade förbättringar på intäktsoch skattesidan utgörs av engångsposter och försiktiga bedömningar av
skatteintäkternas utveckling.
Kostnader
Kostnaderna beräknas år 2006 enligt prognosen till 54 283 mkr, vilket är 925
mkr högre än budgeterat. Samtliga kostnadsslag utvisar ökningar i förhållande
till budget som sammantaget uppgår till 2 %. I förhållande till utfallet 2005
utgör avvikelsen 6,4 %. Situationen kräver således fortsatta kraftiga insatser för
att upprätthålla budgetdisciplin och strikt kostnadskontroll.
Värt att notera är dock att de totala månadsprognoserna bygger på vad man i
delårsbokslutet för 2005 bedömt som ”försiktigt” och i delårsbokslutet för 2006
som ”något försiktigt” hållna prognoser för respektive resultatenhet.
3.2

Den långsiktiga finansiella planeringen

SLL:s långsiktiga finansiella mål
Fullmäktige beslutade våren 2005 om långsiktiga finansiella mål för SLL:
Dimension
Resultat
Finansiering
Skuldsättning
In- och
utbetalningsströmmar

Mål
Att resultatet är i balans med hänsyn tagen till ej resultatförda
kostnader och att realkapitalet bibehålls
Att investeringarna självfinansieras till 100 procent med
undantag av större nyinvesteringar
Att lånefinansiering endast används för att finansiera
investeringar
Att betalningsberedskapen motsvarar minst 21 dagars
genomsnittliga driftskostnader

Utgångspunkten är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den
service som den konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation förbrukat. Budgeten är upprättad efter dessa mål.
I budget för 2006 har fullmäktige beslutat om följande långsiktiga finansiella mål:
• Landstingskoncernens samlade resultat 2006 skall uppvisa ett resultat om
431 mkr
o för att uppnå budgetbalans och för att täcka ej resultatförda
kostnader för ökningen av den del av pensionsskulden, på ca 18
miljarder kronor, som inte finns i balansräkningen
o En hög grad av självfinansiering som innebär att landstingets
realkapital bibehålls, vilket även i nuläget kräver överskott för
ett generera ett tillräckligt stort kassflöde.
• Investeringarna 2006 självfinansieras till 100 % exklusive de två stora
nyinvesteringarna i nya pendeltåg om nära 1,4 miljarder kronor samt i nytt
biljettsystem i SL-trafiken om drygt 200 mkr.
• År 2006 väntas den räntebärande låne- och leasingskulden öka med drygt 300
mkr samtidigt som anläggningstillgångarna ökar med 3,1 miljarder kronor.
Skuldsättningsmålet är därmed uppfyllt i budgeten.
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• Betalningsberedskapen om 3,2 miljarder kronor kommer sannolikt att
infrias enligt de förutsägelser som ges i budgeten.
Samtliga
finansiella mål
bedöms kunna
uppfyllas – dock

I delårsbokslutet redovisas att samtliga långsiktiga finansiella mål
prognostiseras att kunna uppfyllas för år 2006. En reservation görs dock för de
engångseffekter som kan uppstå som en följd av förändrade beräkningsgrunder
av landstingets pensionsskuld.

görs en
reservation

Någon ytterligare presentation av utvecklingen av landstingets finansiella
situation på längre sikt lämnas dock inte i delårsbokslutet.

Långsiktig
finansiering

Landstingsfullmäktige har i budgetbeslutet för 2006 uppdragit åt
landstingsstyrelsen att i samverkan med berörda verksamheter utarbeta en
långsiktig investeringsstrategi för landstinget med särskilt fokus på de
prioriteringar som landstingets långsiktiga ekonomiska utrymme medger.
Landstingsstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att utreda det långsiktiga
finansieringsbehovet. Avrapportering skulle ha skett 2006. Utredningsarbetet
har emellertid försenats bl.a. beroende på utbyte av nyckelpersoner. Dessa
frågor kommer att följas upp inför slutrevisionen avseende år 2006.
3.3

Ägarstyrning – Landstingsstyrelsens ägarutskott

Enligt kommunallagen ska Landstingsstyrelsen ha uppsikt över all verksamhet
som bedrivs inom landstinget, även den verksamhet som bedrivs av kommunala
företag. Ägarutskottets uppgift är att inom ramen för fullmäktiges direktiv och
policies utöva och utveckla landstingets ägarstyrning.
Styrningen av bolagen utgår från den Ägarpolicy som fastställdes av
Landstingsfullmäktige oktober 2003 och de av fullmäktige fastställda specifika
ägardirektiven för samtliga bolag (saknas för AB SL). Enligt de generella
ägardirektiven ska det finnas en återkommande dialog mellan ägaren och
styrelserna och styrelsernas arbete ska utvärderas årligen.
När det gäller SL saknas alltjämt beslut om specifika ägardirektiv och om
trafikstrategins vidare utveckling, som sedan en längre tid är föremål för
landstingsstyrelsens beredning. Brist på beslut i dessa grundläggande avseenden
skapar självfallet oklarhet för såväl styrning som ansvarsprövning.
Revisionen genomförde år 2004 en övergripande granskning av
nämnd/styrelsearbetet inom landstinget när det gäller arbetsformer och
hantering av uppdraget m.m. Granskningen visade bl.a. att ägarstyrningen och
ägardialogen måste utvecklas.
Revisionen kan konstatera att Ägarutskottet i sitt arbete etablerat en
regelbunden uppföljning av nämnder och styrelser, samt att man
återkommande träffar företrädare för verksamheterna.
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Vissa brister i
samband med
bolagens
årsstämmor

Under 2006 har revisionen noterat vissa brister i samband med årsstämmorna i
några av landstingets bolag. Bristerna är delvis av formell karaktär men inte
oväsentliga. För ett av bolagen innebär bristerna att en extra årsstämma
kommer att hållas. I landstingsstyrelsens utveckling av ägarstyrningen kan det
finns anledning att överväga hur man vill utveckla årsstämmorna och vilken roll
dessa kan ha i dialogen med bolagsstyrelserna.
Utöver detta har revisionen också uppmärksammat att några sjukhus och SL
redovisar underskott i delårsbokslutet, till synes utan att respektive styrelse och
ledning anger åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Vid kontakter med
ledningarna hänvisar dessa till underhandsbesked från ”landstingsledningen”
med mer eller mindre tydliga utfästelser om att underskotten kommer att
regleras i någon form, för att undvika verksamhetsinskränkningar. Ett sådant
förfaringssätt riskerar dock att skapa otydlighet i ansvarsfrågor och styrning.
Slutligen kan konstateras att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har
tillskrivit Ägarutskottet angående ”Förutsättningar för styrelsens uppdrag”.
Styrelsen skriver att den under året ställts inför en rad omständigheter utanför
deras påverkansmöjligheter och att detta försvårat möjligheten att utöva
styrelseuppdraget. Styrelsen understryker behovet av tydliga direktiv och mål
vid ingången av verksamhetsåret. Skrivelsen följdes upp vid ett möte med
Ägarutskottet.

3.4

Måluppfyllelseanalys

Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2006 års
budget
I årsrapporten för Landstingsstyrelsen 2005 gavs följande kommentarer
beträffande uppföljningen av genomförandet av fullmäktiges uppdrag:

I den sammanställda årsredovisningen för SLL-koncernen borde
förvaltningsberättelsen ha kompletterats med en övergripande analys avseende de
från respektive resultatenhet erhållna uppföljningsbilagorna. Denna komplettering
borde ha innehållit uppgifter om totalantalet uppdrag, hur många uppdrag som
genomförts, hur många uppdrag som är under genomförande samt hur många
uppdrag som ej genomförts. För de uppdrag som ej blivit genomförda skulle en
avvikelseanalys redovisats med angivande av orsaker till att av
landstingsfullmäktige givna uppdrag ej genomförts.
Det är positivt att en vidareutveckling skett i linje med av revisionen lämnade
rekommendationer. Det är dock angeläget att ytterligare utveckla den samlade
avrapporteringen avseende av fullmäktige givna uppdrag så att landstingsstyrelsen
erhåller en för sin uppsiktsplikt tillräcklig överblick över måluppfyllelsen för att
kunna vidtaga nödvändiga korrigeringsåtgärder samt för att kunna ge
ändamålsenlig återredovisning till landstingsfullmäktige.

RK 200610-100
Revisionskontoret 2006-10-18 10

I anslutning till överlämnandet av delårsbokslutet för 2006 görs i ett särskilt ärende
en avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2006
som inlämnats från landstingets resultatenheter. Uppdragsredovisningen ingår i
form av bilagor i de beslut om delårsbokslut som fattats av respektive
nämnd/styrelse/utskott.
Ärendet som anmäls för fullmäktige utgörs således av en sammanställning över
bilagorna till respektive lokalt delårsbokslut. De kommentarer som gavs i
årsrapporten för 2005 kvarstår, dvs i anmälan till landstingsfullmäktige borde
en analys ha presenterats med uppgifter om totalantalet uppdrag, hur många
uppdrag som genomförts, hur många uppdrag som är under genomförande samt
hur många uppdrag som ej genomförts. För de uppdrag som ej blivit
genomförda skulle en avvikelseanalys redovisats med angivande av orsaker till
att av landstingsfullmäktige givna uppdrag ej genomförts samt planerade
åtgärder.
Vid genomgång av anmälningsärendet har följande iakttagits:
Styrelse/nämnd/

Genom-

bolag

fört

LSF
Hälso- o. sjukvård
SLSO

1

7

38

27

1

9

KS
DS AB

Pågår

3

Ej genom-

Oklart

Fört

uttryckt
1
74

6

2

5

1

S:t Eriks ögon sjs AB

1

AB SL

12

20

4

WÅAB

3

7

1

FtjN

7

18

1

KuN

9

Pan

2
1

Medicarrier
SUMMA

1
73

105

12

76

Av sammanlagt 266 redovisade uppdrag har uppgivits att 73 genomförts och att 105
är under genomförande, dvs att sammanlagt 67 % av uppdragen åtgärdats eller är
under åtgärd. Resterande 33 % utgörs av 12 ej genomförda uppdrag och 76 uppdrag
som vare sig rubricerats som genomförda, pågående eller ej genomförda.
Redovisningen är således ej genomförd enligt givna anvisningar. Det är den för
hälso- och sjukvården avgivna redovisningen som inte är förenlig med givna
instruktioner där man i stället valt att utnyttja kolumnen för kommentarer och
ibland noterat att uppdraget pågår och i andra fall bytt ut rubriceringen i kolumnen
kommentar till redogörelse.
Vid en jämförelse med av i LF:s budgetbeslut givna uppdrag har konstaterats att en
rad att-satser ej finns med i bland de i ärendet redovisade uppdragen. Det gäller bl a
väsentliga och övergripande uppdrag till landstingsstyrelsen angående:
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•

•

•

•

att uppdra åt LS att i samverkan med berörda verksamheter utarbeta en
långsiktig investeringsstrategi för landstinget med särskilt fokus på de
prioriteringar som landstingets långsiktiga ekonomiska utrymme medger.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i direktiven för arbetet med budget
2007 och planering 2008-2009 redovisa förslag till modell för
kostnadsfördelning och finansiering av GVD från och med 2007.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsammans med sjukhusen
genomföra inventering samt utreda framtida kapacitet och utformning av
operationssalar vid akutsjukhusen.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram generella modeller för
finansiering av IT inom hälso- och sjukvården.

Det finns ytterligare ett 10 tal att-satser som innebär uppdrag till landstingsstyrelsen
som ej redovisats i ärendet.
Någon balanslista över av landstingsfullmäktige tidigare år givna uppdrag som pågår
eller ej genomförts upprättas inte.
Svårigheterna med uppföljningen orsakas av att i budgetprocessen kunna formulera
mät- och uppföljningsbara mål avseende ekonomi och verksamhet som är relaterade
till god ekonomisk hushållning. I kommunallagen från december 2004 har tillägg
införts beträffande mål:
• För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
• För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
I Dagens samhälle 22/2006 har målformuleringproblematiken tagits upp i en artikel
under rubriken ”Verksamhetsmål – måltorka” . Där konstaterar ekonomichefer i
landets kommuner och landsting att kommuner och landsting har en lång väg innan
de kan leva upp till kommunallagens krav. Finansiella mål har de flesta – här finns
ett antal standardmål – men det är verksamhetsmålen som är den stora
stötestenen. Några kommentarer ges om att lagen är svårtolkad, att det lätt blir för
många mål (så att man drunknar i dem), att målen inte säger något om tillgänglighet
och kvalitet samt att målen tydligare borde kopplas till kvalitet och hänga ihop
bättre.
Kommentar
Det är visserligen lovvärt att en tolkning av budgettexterna presenterats i
dokumentet ”Uppdrag (motsv) i SLL:s budget för 2006” där uppdragen inordnats
och samlats under olika samlingsrubriker, t ex ”En god och jämlik hälsa”,
”Komplementär-/alternativmedicin” etc. Men var finns kopplingen till god
ekonomisk hushållning och varför har man i detta tolkningsdokument endast intagit
ett fåtal av de 148 beslutade att-satserna? Det finns således anledning att
Stockholms läns landsting ser över målformuleringsförmågan i sin
budgetberedning och vidareutvecklar sin uppföljning av fullmäktiges
beslut.
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Det synes som framtagandet av underlaget för detta anmälningsärende skett
pliktskyligast och att kontroll och avstämning mot fullmäktiges beslut ej skett.
Prioriteringen av denna återrapportering till uppdragsgivaren synes ej motsvara de
grundläggande krav på landstingsstyrelsen vad gäller uppsikt över i
landstingskoncernen ingående styrelser, nämnder och bolag. Det finns därför skäl
att upprepa den i årsrapporten för år 2005 givna rekommendationen:
Rekommendation
Det angeläget att ytterligare utveckla den samlade avrapporteringen avseende av
fullmäktige givna uppdrag så att landstingsstyrelsen erhåller en för sin
uppsiktsplikt tillräcklig överblick över måluppfyllelsen för att kunna vidtaga
nödvändiga korrigeringsåtgärder samt för att kunna ge ändamålsenlig
återredovisning till landstingsfullmäktige.
En översyn av ändamålsenligheten i uppföljningen av LF:s mål och att härvid
iaktta kopplingen till lagens krav på målformuleringar som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning rekommenderas.

4.

Styrningen av vården

Landstingsstyrelsen är ansvarig nämnd för hälso- och sjukvårdens styrning i
form av dels beställarstyrning, dels ägarstyrning (avser inte bara vården). Beställarstyrningen har till stora delar delegerats till Hälso- och sjukvårdsutskottet
(HSU) och dess beredningar medan ägarstyrningen utövas av Ägarutskottet. I
årsrapporten för 2005 noterades att en ny organisationen etablerats, bl a genom
att beställarfunktionen inom LSF delvis omformats till Beställare Vård (BV) och
att Forum för kunskap och gemensam utveckling (FORUM) bildats.
Vidare konstaterades att det centralt saknades utvecklade riskanalyser,
kostnadskalkyler och system för uppföljning av de beslutade strukturförändringarna inom vården. Inte heller i år finns någon särskild redovisning
över utfallet av de beslutade strukturförändringarna, vare sig det gäller
patientkvalitet eller ekonomi.

I årets granskning kan konstateras att Beställare vård i delårsbokslutet
beräknar ett underskott på 90 mkr för 2006, samtidigt som även Danderyds
sjukhus AB och Karolinska universitetssjukhuset redovisar betydande
underskottsprognoser. Detta trots att landstingsfullmäktige hittills under året
tillskjutit sammanlagt 332,5 mkr till hälso- och sjukvårdsutskottets budget. I
HSU:S/BV:s delårsbokslut anges i första hand de ökade läkemedelskostnaderna som orsak till att prognosen justerats ner. Från några sjukhus
uttrycks att de nya beskrivnings- och ersättningssystemet för öppenvård
påverkar redovisning och prognoser, såväl när det gäller ekonomi som
prestationer.
Det finns anledning att inför slutrevisionen närmare granska hur vårdens övergripande styrmodell förmår hantera de beslutade strukturförändringarna och
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den ekonomiska utvecklingen. Även införandet, tillämpningen och tillsynen av
de nya ersättningssystemen bör följas upp.
Revisionen välkomnar att utvecklingen av uppföljning och redovisning av
vårdens innehåll och kvalitet nu kommit så långt att landstingsfullmäktige kunnat fastställa en uppföljningsmodell med öppna redovisningar.

4.1

Beställarstyrning - Landstingsstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskott (HSU) och sjukvårdens politiska
beredningar

Till HSU finns knutet nio geografiska och fem medicinska beredningar. De
geografiska beredningarnas uppgift är att ur ett lokalt befolkningsperspektiv
verka för att närsjukvården utvecklas. De ska ha ett tydligt befolkningsansvar
och bilda basen i beställararbetet. Förslag och redovisningar ska underställas
HSU för erforderliga beslut. De medicinska beredningarna för
landstingsgemensamma sjukvårdsfrågor har också ett befolkningsperspektiv,
men hanterar främst frågor av övergripande natur som rör hela eller stora delar
av landstingsområdet. En huvuduppgift är att säkra jämlik tillgång till hälso- och
sjukvård för hela befolkningen.
Inför slutrevisionen 2005 gjordes en uppföljande granskning avseende de politiska beredningarna. Denna visade bl.a. att uppdraget och arbetsformerna blivit
tydligare, att samarbetet mellan de geografiska och de medicinska beredningarna ännu inte kommit igång samt att det fortfarande rådde stor oklarhet om
beredningarnas roll och bidrag till styrningen av vården.
För att ge mer enhetliga förutsättningar för vården över hela länet bedrev
HSU/BV under år 2005 ett omfattande arbete för att fastställa uppdragsbeskrivningar för bl a sjukgymnastik i öppen vård, öppen beroendevård och
läkarinsatser i särskilt boende. Dessutom fattades beslut om införande av ersättningsmodeller för geriatrik och allmänpsykiatri. Dessa får successivt
genomslag i de nya vårdavtal och vårdöverenskommelser som träffas. Det är en
viktig uppgift för HSU/BV att följa utfallet av ersättningssystemen, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
BV redovisar att tillgängligheten till till vårdcentralerna ökat, både när det gäller
besök och telefon. Antalet besök i primärvården har ökat med 3,3% och öppnandet av närakuter förstärker det akuta mottagandet. För att leva upp till vårdgarantin har ”extrabeställningar” gjorts under året. Särskilda insatser redovisas
när det gäller att korta väntetiderna för hjärtoperationer. BV redovisar också att
det enligt Vårdbarometern skett en viss ökning av befolkningens förtroende för
vården.
Under senare år har revisionen haft anledning att uppmärksamma hanteringen
av genomförda vårdupphandlingar, när det gäller följsamheten till gällande lagstiftning. Någon särskild granskning har ännu inte skett för år 2006, men revi-
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sionen har för avsikt att göra detta inför slutrevision. Det kan dock konstateras
att det fortfarande pågår en rättslig prövning av en av de upphandlingar som
genomfördes under 2005.
Det finns anledning att lyfta fram BV:s arbete med redovisning av vårdens
prestationer och kvalitet. Bl. a. finns nu en öppen redovisning av ett antal kvalitetsindikatorer på landstingets webbplats. Revisionen följer med intresse det
fortsatt arbetet i detta avseende.
Revisionen har i ett särskilt projekt följt upp 1999 års tandvårdsreform, som bl a
avsåg att säkra uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård för
vissa grupper med omfattande vård- och omsorgsbehov. Av granskningen framgår att verksamheten fortfarande inte når alla berättigade. Särskilt gäller detta
dem som bor i eget boende. Det bör också ske en utveckling av de administrativa
stödsystemen, både för att säkra den interna kontrollen och för att underlätta
för den uppsökande verksamheten att nå de som har rätt till stödet. Det kan
ifrågasättas om LS har haft en ändamålsenlig organisation för detta.

4.2

Strukturförändringar i hälso- och sjukvården

I maj 2005 tog Landstingsfullmäktige ett inriktningsbeslut om ny hälso- och
sjukvårdsstruktur för Stockholms läns landsting (LS0409-1729). Som
revisionen tidigare konstaterat (bl a i årsrapport 2005) saknas det tydliga
system för styrning och uppföljning av beslutade förändringar och de förväntade
effekterna
Även om ingen samlad redovisning finns kan man i de olika delårsboksluten till
delar återfinna kommentarer kring genomförandet av beslutade
strukturförändringar. Revisionen har även tagit del av en lägesbedömning från
Beställare Vård, avseende förändringarna inom sjukhusvården. Av denna
framgår bland annat att koncentrationen av högspecialiserad vård i stort fortgår
som planerat. Samtidigt konstateras att akutsjukvården totalt sett har inte
minskat utan ökat, både akut och planerad vård.; akuta besök och vårdtillfällen
vid Karolinska Solna har tidigare minskat enligt plan men ökar igen; akuta
besök vid andra sjukhus än Karolinska Solna har ökat mer än beräknat.
När det gäller närsjukvården ges en viss lägesredovisning i BV:s och SLSO:s
delårsbokslut. Dessutom har vissa mer övergripande uppföljningar gjorts. Där
kan bland annat utläsas att den bärande tanken att styra patientströmmarna och
resurser till närsjukvården från akutsjukhusen motsvarades av utfallet 2005,
medan det nu kommer signaler att denna utveckling vänt 2006.
SLSO gavs i sina ägardirektiv uppdraget att svara för producentsamordning i
närsjukvården. Revisionen har noterat att det finns en oklarhet om i vilken
utsträckning detta direktiv tillämpas i dagsläget.
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Vid kontakter med verksamhetsföreträdare har revisionen fått bilden att
närsjukvårdskonceptet legitimerar och fokuserar samverkan. Detta innebär i
hög grad utveckling av arbetssätt och processer. Samtidigt kan konstateras att
närsjukvårdens utveckling ofta beskrivs med inriktning på strukturella och
organisatoriska frågor, såsom öppnandet av närakuter.
Det är revisionens uppfattning att en utvecklad styrning och uppföljning
avseende närsjukvårdsutvecklingen kräver en utvecklad samverkan mellan
Beställare och de olika producenterna. Bl a kan detta innebära att utveckla
gemensamma begrepp, för att kunna följa och värdera den lokala utvecklingen.
Såväl när det gäller sjukhusvården som närsjukvården vill revisionen återigen
understryka vikten av en tydligare styrning och uppföljning av beslutade
förändringar.

Mot bakgrund av vid delårsrevisionen gjorda preliminära bedömningar
avseende den övergripande styrningen av SLL vad gäller den periodiska
ekonomiska uppföljningen, den långsiktiga finansiella planeringen, ägarstyrning
och måluppfyllelseanalys samt styrningen av vården har vi gett nedanstående
preliminära omdöme beträffande den av landstingsstyrelsen utövade samlade
styrningen. Det är angeläget att givna rekommendationer beaktas inför
kommande slutrevision.
Sammanfattande preliminärt omdöme:
Den av landstingsstyrelsen utövade samlade styrningen enligt kommunallag och
reglemente bedöms som acceptabel.

5.

SLL-övergripande revision

5.1

Personaladministration

Iakttagelser
Under perioden har flera verksamheter arbetat med organisationsförändringar.
Den största och mest komplicerade är bildandet av Tiohundra AB.
Den genomsnittliga sjukfrånvaron fortsätter att minska. Det framgår inte av
förvaltningsberättelsen vilka orsaker som har påverkat minskningen. En
fördjupad analys kommer att ske i samband med års- och hälsobokslutet.
Revisionskontoret kommer inför slutrevisionen göra en fördjupad granskning av
sjukfrånvarons utveckling.
Stockholms läns landsting har idag flera olika PA/lönesystemet och lite olika
rutiner. Beslut har tagits att samtliga enheter skall använda PA/lönesystemet
Palett.
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Ett projekt (malteprojektet) har startats för att konvertera och införa Palett
inom samtliga förvaltningar och bolag. Samtidigt pågår en implementering av en
ny version (version 5) av Palett. Utbildningar i den nya versionen pågår. Båda
projekten har försenats då det upptäckts vissa brister i den tekniska miljön.
Arbetet beräknas vara slutfört under första kvartalet 2007. Inför slutrevisionen
kommer revisionskontoret följa upp dessa projekt samt de centrala åtgärderna
kring bristerna med personalstatistik.
Inom lönehanteringen har utvecklingen gått mot decentralisering av ansvar och
befogenheter. Nya system och rutiner där löneadministrationen flyttats närmare
verksamheten ställer krav på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning för att en
god intern kontroll skall kunna upprätthållas. Det bör finnas rutiner för
övervakande kontroller som är systematiska och inriktas på de kritiska
momenten i handläggningen. Handläggningen skall alltid ske utifrån
tvåhandsprincipen.
Revisionskontorets kommentar:
Vid den löpande granskningen har den interna kontrollen inom
PA/lönehanteringen i allt väsentligt bedömts som tillräcklig och genomsnittligt
givits betyget bra på den 5-gradiga ratingskalan. Det har inte givits några
väsentliga rekommendationer.
5.2

IT-verksamheten

Pågående övergripande utvecklingsarbete

Arbete med en teknisk infrastruktur för en gemensam vårddokumentation
(GVD) i landstinget pågår i enlighet med av Landstingsstyrelsen 2004
antagen IT-strategi för hälso- och sjukvården. Under 2005 etablerades GVDprogrammet för att ansvara för de tillämpningar och stödtjänster som ska göra
det möjligt för patienter och vårdpersonal att ta till vara de möjligheter som
skapas. Revisionskontoret följer arbetet med GVD-programmet och har
kunnat konstatera att samverkan med motsvarande arbete inom den nationella
IT-strategin har etablerats, vilket är en förutsättning för ett framtida
informationsutbyte på det nationella planet.
Revisionskontoret återkommer i årsrapporten beträffande resultat av
pågående granskningsprojekt rörande säkerhet och tillgänglighet i GVD.
Enligt budget 2006 skall - utöver fortsatt satsning på GVD - arbetet med
konsolidering av applikationer och teknisk infrastruktur intensifieras och en
översyn av nuvarande IT-organisation genomföras. Arbete med detta pågår
inom PRIO-projektet (Producenternas IT-organisation), som syftar till att
konsolidera IT-drift och teknisk förvaltning av IT-stödet för samtliga
vårdproducenter inom SLL samt LSF-IT (Landstingsstyrelsens förvaltnings
IT-avdelning). Möjligheter att senare ansluta sig skall finnas även för övriga
förvaltningar och bolag.
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Sammanställning av löpande granskning
IT-området 2006
Den löpande revisionen av den interna kontrollen inom IT-området fokuserar liksom
2005 på nivån nämnd/styrelse. Granskningen har utförts mot tolv kontrollmål,
anpassade till respektive verksamhets karaktär och omfattning. Kontrollmålen rör
• organisation och ansvarsfrågor beträffande IT-verksamheten
• informationssäkerhet
• rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen inom ITområdet.
En fördjupad granskning av intern kontroll inom IT-området har genomförts på
Karolinska Universitetssjukhuset. I avvaktan på en slutlig bedömning har något
omdöme för sjukhuset ej redovisats för delområdet IS/IT.
Iakttagelser
Nivån beträffande internkontrollen inom IT-området är för flertalet
förvaltningar/bolag oförändrad. Två har fått omdömet höjt – medan tre gått i
motsatt riktning.

IT

Oacceptabelt

Ej helt
acceptabelt

Acceptabelt

(4,5%)
0%

(0,0%)
10 %

(54,5%)
50 %

Bra
(31,8%)
30 %

Mycket
bra
(9,1%)
10 %

Av tabellen ovan framgår den procentuella fördelningen beträffande omdömen i den
löpande granskningen. Siffrorna inom parentes avser slutliga omdömen 2005.
Det arbete som under de senaste åren pågått med att ta fram lokala
informationssäkerhetsföreskrifter går alltför långsamt inom några
förvaltningar/bolag. De centrala styrdokumenten, dvs Informationssäkerhetspolicy
och Informationssäkerhetsriktlinjer, som skall utgöra grunden för lokala
styrdokument inom informationssäkerhetsområdet beslutades 2003. Att det tar tre
år att utifrån dessa utforma lokala föreskrifter är inte acceptabelt.
Att givna riktlinjer inte efterlevs, kan inom informationssäkerhetsområdet få
besvärande följder framför allt inom vården.
Rekommendationer
• För att skapa förutsättningar för en god internkontroll inom IT-området
bör de nämnder/styrelser som ännu inte beslutat om lokala föreskrifter
inom informationssäkerhetsområdet snarast åtgärda detta och förvissa sig
om att uppföljning av efterlevnad sker.
•

För en optimal informationssäkerhet rekommenderas regelbundet
återkommande risk-/väsentlighetsanalyser inom respektive
förvaltning/bolag samt att åtgärder vidtas utifrån genomförd analys.
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5.3

Fastighetsekonomi

Locum AB är en serviceenhet inom landstingskoncernen med uppgift att även
svara för vissa ägarfrågor avseende landstingets fastigheter. Bolaget svarar
enligt avtal med landstinget, för ekonomisk och teknisk förvaltning av
fastigheterna samt investeringar i enlighet med av landstinget fastställd
investeringsprocess.
Landstingsfastigheter (LFS) är en redovisningsenhet för det fastighetsbestånd
som ägs av Landstinget. Landstingsfastigheter har ingen egen personal.
Ansvaret för LFS ligger formellt under landstingsstyrelsen. Verksamhetsstyrning
och administration sker dock inom Locum AB.
Styrningen för Locum AB och LFS bedöms preliminärt som mycket bra.
Räkenskaperna bedöms preliminärt som rättvisande och den interna
kontrollen bedöms preliminärt som tillräcklig.
Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm domineras av
vårdfastigheter. Fastigheterna är belägna inom Stockholms län, från Norrtälje i
norr till Nynäshamn i Söder. Fastighetsbeståndet totala yta uppgår till 2 174 372
m2 BTA, och omfattar sju akutsjukhus, ett antal närsjukhus samt vårdcentraler,
tandläkarkliniker, äldrevårdsenheter mm.
Locum AB har sedan mitten av 1990-talet ett Balanserat Styrkort som
kompletterar den ekonomiska redovisningen. Styrkortet är indelat i fem olika
perspektiv:

BALANSERAT STYRKORT PERSPEKTIV
KUNDPERSPEKTIVET
ÄGARPERSPEKTIVET
SAMHÄLLSPERSPEKTIVET
MEDARBETARPERSPEKTIVET
PROCESSPERSPEKTIVET

Perspektiven omfattar både Locum AB och Landstingsfastigheter (LFS).
Bolaget har påbörjat ett arbete med införande av balanserat styrkort på
medarbetarnivå.
Nedanstående tabell visar vissa nyckeltal för Locum AB och LFS.
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NYCKELTAL
UTFALL
2005
KUNDPERSPEKTIVET
NÖJD KUND INDEX - NKI
ÄGARPERSPEKTIVET
LOCUM AB:S RESULTAT FÖRE SKATT, MKR
LFS AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL EXKL.
REAVINSTER, %
ÄGARPERSPEKTIVET
UTHYRNINGSGRAD, STRATEGISKA
FASTIGHETER %
MEDARBETARPERSPEKTIVET
NÖJD PERSONALINDEX - NPI
SAMHÄLLSPERSPEKTIVET
ENERGIANVÄNDNING, KWH/M2 BTA,
STRATEGISKA FASTIGHETER
PROCESSPERSPEKTIVET
KVALITETSSYSTEMET ÄR ETT STÖD I MITT
ARBETE

MÅL
2006

PROGNOS
2006

MÅL
2007

MÅL
2008

66

67

571

68

70

2

4

4

4

4

14

9

11

10

9

91

95

92

95

95

76

83

73

85

85

245

234

245

235

231

72

85

66

95

98

1) Avser utfall i delårsbokslutet

Nöjd kund index (NKI) uppvisar en negativ utveckling av kundnöjdheten bland
hyresgästerna, en försämring med 9%-enheter jämfört med föregående år. Den
positiva trenden som bolaget tidigare haft är därmed bruten. En viss ändring av
enkäten har skett varför jämförelser med tidigare år skall göras med viss
försiktighet. Bolaget kan inte peka på några direkta orsaker till den kraftiga
nedgången. Frågan om kundnöjdheten har enligt uppgift från bolaget högsta
prioritet i ledningsgruppen och åtgärder planeras t.ex. kundutbildning av
förvaltarna och översyn av de administrativa rutinerna i syfte att minska
förvaltarnas administrativa tid.
Locum AB:s prognostiserade resultat uppgår till 4,2 mkr vilket är i nivå med
budget. Verksamhetens intäkter uppgår till 180,8 mkr, och förväntas överstiga
budget med 7 mkr, det är främst en ökad tjänsteförsäljning som förklarar detta.
De totala kostnaderna uppgår till 175,7 mkr en ökning jämfört med budget på
8,5 mkr. Kostnadsökningen jämfört med 2005 uppgår till 3,8%. Ökningen
förklaras av att kostnaderna för projektkansliet för Nya Karolinska Solna inte
var beslutade då budgeten för 2006 togs fram.
LFS prognostiserade resultat är 569,4 mkr jämfört med budgeterat 485 mkr.
Överskottet på 84,4 mkr kan huvudsakligen förklaras med ökade intäkter bl.a.
blev indexeringen av hyrorna högre än vad som antagits i budgeten och lokaler
och uppsägningar av hyres- och parkeringsavtal har inte skett i budgeterad
omfattning.
I utfallet för delårsbokslutet för LFS ingår reavinster från fastighetsförsäljningar
med 145 mkr, jämfört med budgeterade 66 mkr och föregående års utfall på 1,8
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mkr. Prognosen för reavinsterna är 160 mkr vilket är 10 mkr över årsbudgetens
150 mkr och 153,9 mkr högre än 2005 års utfall på 6,1 mkr.
Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna har i jämförelse med
föregående år ökat något från 91 till 92 %.
Nöjd personalindex (NPI) i årets personalenkät blev 73 vilket är en försämring i
förhållande till 2005 års utfall på 76. Medarbetarenkäten har i år ersatts med
landstingets gemensamma enkät kompletterad med ett tiotal, för Locum,
specifika frågor. Bolaget arbetar med åtgärdsplaner.
Energianvändningen har ökat något jämfört med motsvarande period
föregående år. Locum AB konstaterar att det krävs ökade aktiviteter för att nå
uppsatta mål. Under året har 25 energibesparingsprojekt påbörjats för vilka det
sökts energibidrag.
Utfallet för nyckeltalet Kvalitetssystemet är ett stöd i mitt arbete har försämrats
från 72 år 2005 till 66 trots att bolaget genomfört stora utbildnings- och
informationsinsatser. Locum AB kommer att se över ledningssystemet i syfte att
göra det mer praktiskt och enkelt.

5.4

Upphandlings- och inköpsverksamhet

Sammanställning av den löpande granskningen

Resultatet av genomförd granskning visar att den interna kontrollen inom
upphandlingsområdet bedöms som tillräcklig även om undantag finns.
Följsamheten gentemot regelverket inom upphandlingsområdet förbättras
kontinuerligt. Förvaltningarna och bolagen arbetar för att utveckla och
effektivisera upphandlings- och inköpsverksamheten.
Några av de större organisationerna har utarbetat mål för och inköps- och
upphandlingsverksamheten. Danderyds sjukhus AB har balanserade styrkort
och SLL Upphandling har sedan flera år mål för verksamheten, som dock
inte är beslutade på ledningsnivå.
Arbete pågår inom förvaltningar och bolag med framtagande intern
kontrollplaner. Några enheter har genomfört riskanalyser avseende inköpsoch upphandlingsverksamheten.
För flera enheter saknas etiska värderingar. Revisionen har tidigare påtalat att
upphandlingspolicyn kompletteras med etiska regler och regler för
förhållningssätt gentemot leverantörerna.
Därutöver visar granskningen visar att uppföljning och analys av
inköpsverksamheten kan utvecklas. Det är förenat med svårigheter att
bedöma vilka besparingar som gjorts kopplat till åtgärder inom inköps- och
upphandlingsverksamheten. En bättre kontroll över kostnader samt
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upphandlings- och inköpsvolymer måste tillskapas. System och rutiner måste
införas.
Ökad hantering av inköp via inköpssystemet ClockWork Logistics torde
innebära förstärkt intern kontroll och bättre uppföljningsmöjligheter.
Systemet används dock inte av samtliga förvaltningar och bolag. Vad gäller
Karolinska Universitetssjukhuset utgörs 25 procent av inköpskostnaderna av
inköp via systemet.
SMIL-projektet
Landstingsstyrelsens förvaltning driver sedan slutet av 2004 inköpsprojektet
SMIL (Smarta inköp inom SLL). Syftet med projektet är att samordna och
effektivisera upphandlings- och inköpsverksamheten i första hand inom
hälso- och sjukvården. Projektet inom beräknas avslutas vid årsskiftet.
Kostnaderna för projektet består dels av konsultkostnader för genomgång av
upphandling och inköp inom landstinget, dels arbetstid för personer som
medverkar i projektet. Konsultkostnaden uppgår till ca 30 mkr. Däremot går
det inte att få uppgifter avseende nedlagd arbetstid. Någon uppföljning och
utvärdering av SMIL-projektet är inte inplanerad.
Under år 2005 gjordes en sammanställning av upphandlings- och
inköpsverksamheten inom landstinget som redovisats för fullmäktige.
Däremot har inte presenterats något upphandlingsbokslut.
Genomgången av delårsboksluten för förvaltningar och bolag visar att vissa
besparingar kan skönjas men att det är för tidigt att se effekterna av SMILprojektet. Revisionen kommer att fortsätta följa SMIL-projektet, vilket
kommer avrapporteras i årsrapporten för Landstingsstyrelsen
Upphandling av pendeltågs- och busstrafik (revisionsrapport nr.
1/2006)

Revisionskontoret har genomfört en granskning av upphandling av
pendeltågs- och busstrafik. Granskningen visade att :
•

•

På det hela har upphandlingarna genomförts på ett godtagbart sätt.
Tydliga kvalitetskrav har ställts. Krav har även ställts för ett säkert
övertagande av pendeltågstrafiken. Regelverket för upphandling har följts.
Emellertid har gjort vissa avsteg från styrelsens inriktningsbeslut avseende
pendeltågsupphandlingen, som inte kommunicerats med styrelsen.
Förfrågningsunderlagets struktur avseende pendeltågsupphandlingen och
modellen för incitament och viten kunde ha varit tydligare. Revisionen
avser återkomma framöver vad gäller verkställighet och resultat av
genomförda upphandlingar.

Planerade projekt som kommer att avrapporteras innan slutrevision:
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•
•
•

5.5

Granskning av några större upphandlingar som genomförts av SLL
Upphandling
Granskning av några genomförda vårdupphandlingar
Granskning av upphandling av fartygsdrift för Waxholmsbolagets fartyg

Miljö

Enligt anvisningarna ska förvaltning/bolag i delårsbokslutet redogöra för:
1. Resultatet av arbetet med att nå de lokala målen
2. Resultatet av arbetet med att nå de gemensamma övergripande målen
(Miljö Steg 4)
3. När miljöledningssystemet certiferades
4. Hur förvaltningen/bolaget arbetar för att uppfylla uppdragen i
budgetens avsnitt Miljö och hållbar utveckling
Nämnda anvisningar kräver inte att resultaten ska beskrivas med detaljerad
miljöstatistik.
Miljöinformationen i delårsbokslutet omfattas av revisorernas granskning och
kommenteras i resp. förvaltning/bolags revisionsrapport (”Löpande granskning
av den interna kontrollen”).
Utgångspunkter för landstingets miljöåtagande är SLLs miljöpolitiska program
Miljö Steg 41 och det av landstingsstyrelsen fastställda
specificeringsdokumentet1. Landstingets verksamheter har dessutom egna
lokala miljömål och certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14 001, vilket
innebär att de måste klara både standardens krav och beakta Miljö Steg 4.
I landstingsstyrelsens delårsbokslut kommenterar LSF-miljö hur arbetet med att
nå landstingets övergripande miljömål fortlöper samt arbetet med att utföra
uppdragen i budgetens avsnitt ”Miljö och hållbar utveckling”. Av den
redovisningen framgår bl.a. :
Mål 1: Luftföroreningar och buller från väg-, spår- och sjötrafik

AB SL svarar för en stor andel av landstingets transporter. Att SL når målet att
25 % av bolagets transporter utförs med förnybara drivmedel får mycket stor
betydelse för om SLL som helhet ska nå mål 1. Besked lämnas att SL sannolikt
kommer att klara målet för sin del. WÅAB har svårt att väsentligt bidra till målet
och Färdtjänsten bedömer att fordonsflottan till 13 % kommer att bestå av
miljöfordon vid utgången av 2006.
Mål 2: Luftföroreningar från värme- och elproduktion

1) Miljö Steg 4 gäller från 2002-2006. Det innehåller fem övergripande miljömål och ett mål om
verksamhetsanknutna miljöfrågor. Målen ska nås 2006.
2
) Specificeringsdokumentet förtydligar och definierar målen och innebörden av
använda begrepp samt anger hur målen ska följas upp.
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Målet omfattar alla lokaler som ägs av landstinget. Landstingslokaler där
verksamhet bedrivs av extern hyresgäst samt landstingsverksamhet i förhyrda
lokaler omfattas inte av målet p.g.a. praktiska svårigheter mäta och separera
dessa lokalers energiförbrukning.
Målet berör i huvudsak Locum och SL. Båda bolagen redovisar att de för sina
lokaler kommer att nå målet. LSF-miljö bedömer att SLL som helhet når målet.
Mål 3: Äldre föroreningar i mark och byggnader

Folktandvården har nått sitt mål att amalgamsanera samtliga kliniker. AB SL
bedömer att 50% av identifierade föroreningar i mark som inte längre används i
SLs verksamhet ska vara sanerade under 2006. Locum arbetar planenligt utifrån
fastställd specificering.
Revisorerna bedömer att utformningen av målet gör att det är svårt att få till
stånd en entydig uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen.

Mål 4: Läkemedelsrester i miljön

Revisorerna noterar att LSF-miljö bedömer att målet kommer att nås.
Mål 5: Lustgasutsläpp från vården

Delmålet att en testanläggning för rening av lustgas ska vara i drift senast år
2004 är nått. För delmålet, ha ambition att reducera lustgasutsläppen från
landstingets verksamheter till hälften år 2006 jämfört med 2001, noterar
revisorerna att inget besked lämnas.
Mål 6: Verksamhetsanknutna miljöfrågor

Målet nås när samtliga förvaltningar/bolag har certifierade
miljöledningssystem.
LSF-miljö bedömer att målet kommer att nås.
I Stockholms läns landsting finns ett stort engagemang för miljöfrågan och det
bedrivs ett systematiskt och strukturerat arbete för att utföra landstingets alla
verksamheter på ett miljöanpassat sätt. Inför årsbokslutet krävs i enlighet med
Specificeringen en mer detaljerad redovisning från förvaltning/bolag för att hela
Miljö Steg 4 ska kunna utvärderas. Revisionen kommer att följa upp SLL:s
miljöredovisning för 2006 vid slutrevisionen.
Revisionskontorets rekommendation

Anvisningarna rörande redogörelser för hur förvaltningen/bolaget arbetar för
att uppfylla uppdragen i budgetens avsnitt ”Miljö och hållbar utveckling”
måste ges en mer operativ utformning inför årsbokslutet. Dokumentet som

RK 200610-100
Revisionskontoret 2006-10-18 24

anvisningarna refererar till innehåller olika delar och det framgår inte alltid
klart vilka åtaganden som åvilar landstingets centrala nivå, enstaka
förvaltningar/bolag eller samtliga förvaltningar/bolag. Det är viktigt att i

anvisningarna precisera vad respektive förvaltning/bolag ska redovisa.
5.6

Resor och representation

I samband med granskning av den löpande redovisningen i förvaltningar och
bolag 2006 har när det gäller rubricerat följande kontrollmål fastställts:
att

Nämnd/styrelse har utifrån landstingets centrala policy fastställt
lokala riktlinjer för:
- representation,
- resor i tjänsten samt
- kurser och konferenser

att

Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning av:
- representation
- resor i tjänsten samt
- kurser och konferenser,
som säkerställer att avvikelser från fastställd policy
uppmärksammas och åtgärdas.

Av granskningen framgår att det, med några undantag, i stort sett fungerar bra.
Vid några förvaltningar har inga specificerade lokala riktlinjer fastställts och
inga rutiner för redovisning och uppföljning upprättats. I vissa fall är
riktlinjerna och rutinerna gamla och bör uppdateras. Av granskningen framgår
dessutom vikten av att riktlinjerna och rutinerna verkligen kommuniceras ute i
organisationen. I likhet med tidigare år finns brister vad gäller underlag och
angivande av syfte och deltagare vid representation och på kurser/konferenser.
Att felaktig moms har redovisats och tillåtna beloppsgränser för representation
överskridits i något fall har också uppmärksammats.
Nedanstående iakttagelser som föranlett rekommendationer har gjorts:
Nämnd/bolag
KS

Iakttagelser och bedömningar
Sjukhuset bör tillse att underlag rörande representation, kurser
och konferenser bifogas till samtliga fakturor som avser sådana
kostnader.

LSF

LSF bör säkerställa att beslutade regler för resor och
representation följs. LSF bör tillse att det på samtliga fakturor
som avser representation, konferenser och resor tydligt framgår
syfte och deltagare. Vid resor och konferenser ska beslut och
program bifogas fakturan.

LOCUM AB

Enligt attestlista skall styrelseordförande slutattestera fakturor
när VD deltagit.
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Nämnd/bolag
AB SL

Iakttagelser och bedömningar
Reseräkningar arkiveras på olika sätt inom bolaget. Bolaget bör
fundera på om all underliggande dokumentation hänförlig till en
faktura bör hanteras på likartat sätt. Krav på att underliggande
dokumentation till konferenser redovisas måste alltid följas.

SLSO

SLSO bör tillse att det på samtliga fakturor som avser
representation, konferenser och resor tydligt framgår syfte och
deltagare.

KuN

Rutin bör upprättas för uppföljning av representation, resor i
tjänsten samt kurser och konferenser som säkerställer att
avvikelser från fastställd policy inte sker.

PaN

Syfte skall anges på faktura/underlag även program och beslut
bör bifogas eller anges på fakturan vid representation och
konferenser.

SöS AB

Riktlinjerna behöver uppdateras med aktuella värden för till
exempel skattemässigt avdragsgilla belopp för representation
respektive konferenser.

SNS

Sjukvården SNS bör tydligare kommunicera sina riktlinjer och
rutiner för uppföljning avseende representation. De interna
riktlinjerna kring representation och andra ledningsnära
kostnader bör förtydligas och dokumenteras avseende
sjukvårdsdirektörens kostnader.

5.7

Kvalitetsstyrning och verksamhetsanalys

Revisionen har under flera år och i olika sammanhang framhållit behoven av att
dels bättre redovisa vårdens resultat, kvalitet och tillgänglighet, dels göra
jämförelser och benchmarking mellan enheter i syfte att förbättra effektiviteten
och kvaliteten i verksamheten. I enlighet med årets revisionsplan har hittills
genomförts två projektgranskningar med fokus på verksamhetsanalys och
kvalitetsstyrning:
(1) Granskning av geriatriken; jämförelser mellan kliniker
I revisionen har ingått att granska hur möjligheterna till jämförelser tas till vara
i arbetet med styrning och uppföljning inom geriatriken samt hur instrument
och metoder för att stödja detta arbete används och utvecklas.
Granskningsarbetet har tagit utgångspunkt i jämförelser av kostnads- och
produktivitetsutvecklingen samt verksamhetsutvecklingen, mellan geriatriska
enheter. Av granskningen framgår att i verksamheten nyttjas
självkostnadsredovisningen för geriatriken i mycket begränsad utsträckning för
uppföljning, jämförelser och benchmarking av kostnadsutveckling och
produktivitet.
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Skillnaderna i kostnadsnivåer inom geriatriken är enligt 2004 års
självkostnadsredovisning betydande. Kostnaden per poäng liksom kostnaden
per vårdtillfälle inom sluten vård har en spännvidd mellan klinikerna på drygt
40 % mellan lägsta och högsta värde. En kostnadseffektivisering på 1 % bedöms
totalt motsvara en kostnadsbesparing på 15 mkr i den landstingsdrivan vården.
I rapporten jämförs utfallen av produktivitetsmätningar i samband med
bokslutet 2004 med mätningar som baseras på självkostnadsredovisningen.
Överensstämmelsen mellan de två metodernas utfall är dålig.
Av granskningen framgår även att de geriatriska enheterna rapporterar
skillnader i en rad avseenden. Det gäller: (a) resursinsatser/”vårdens innehåll”,
(b) medelvårdtider, (c) patientunderlag, (d) intagningsvägar och (e) andelen
akuta intagningar. De mycket stora skillnaderna mellan de geriatriska
enheterna ger en bild som torde återspegla de skillnader i de geriatriska
enheternas uppdrag, arbetssätt, praxis och intresseinriktning, som historiskt
sett har utvecklats. Dessa kraftiga skillnader måste dock ses mot bakgrund av att
de geriatriska enheterna medverkar i närsjukvården och därmed har ett
befolknings-/områdesorienterat uppdrag samt med tanke på hälso- och
sjukvårdslagens krav på lika rätt till sjukvård.
(2) Benchmarking med utgångspunkt från årsredovisningarna
inom sjukvården
I samband med slutrevisionen av 2005 års verksamhet genomförde
revisionskontoret en sammanställning av vissa nyckeltal i årsredovisningarna
2005 inom sjukvården. Sammanställningen, som tillhandahölls vid
landstingsfullmäktiges möte 2006-04-11, hade karaktär av arbetsmaterial.
Syftet angavs enligt följande: ”Vi vill med denna skrift översiktligt presentera
huvudfakta om ekonomi, verksamhet och kvalitet, huvudsakligen enligt 2005
års bokslut. Av praktiska skäl har vi detta år fått begränsa sammanställningen
till att omfatta den landstingsdrivna sjukvården samt kollektivtrafiken.
Sammanställningarnas syfte är att ge nyckelfakta och utgångspunkter för frågor
och ytterligare analys.”
Därefter har en revisionsrapport framtagits där nämnda material kompletterats
med motsvarande nyckeltal för de interna resultatenheterna inom Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO). Baserat på de två materialen har i
projektrapporten gjorts jämförelser av den landstingsdrivna vården mellan dels
akutsjukhusen, dels vårdcentralerna (primärvårdsenheterna), dels geriatriska
enheter. Jämförelserna har således ett producentperspektiv. Revisionen har
sammanfattningsvis med projektrapporten velat visa på:
• Betydelsen av att i och från årsredovisningarna tydliggöra nyckeltal
om verksamheten och dess kvalitet som är överblickbara och som kan
användas för jämförelser mellan likartade sjukvårdsverksamheter.
• Behovet av att faktiskt genomföra återkommande, strukturerade
jämförelser mellan likartade verksamheter, baserade på
årsredovisningarna.
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•
•

•

Att relativt stora skillnader föreligger inom likartad verksamhet vad
gäller verksamhetens kostnadseffektivitet, kvalitet mm.
Att de ansvariga styrelserna behöver genomföra benchmarking och
ytterligare utredning för att fördjupa jämförelserna och för att diskutera
de påvisade skillnaderna.
Att tydligare resultatmått i årsredovisningarna med fördel kan kopplas
ihop med den övergripande styrmodellen (bl.a. till användningen av
Balanserad Verksamhetsstyrning).

Inkomna yttranden – revisionskontorets bedömning
I de yttranden som inkommit som ett resultat av den förvaltningsremiss som
utsändes vad gäller ovan nämnda rapport om benchmarking, etc., framhålls
värdet av att ställa samman nyckeltal för att jämföra verksamheter och
genomföra benchmarking. Vidare betonas betydelsen av att definitioner och
tillämpning tydliggörs för olika nyckeltal. Från beställaren anförs i
sammanhanget att balanserad verksamhetsstyrning (BVS) används av många
enskilda verksamheter inom sjukvården. Det vore en fördel om en likartad
styrmodell genomsyrade hela SLL-organisationen. Det skulle kunna medföra,
som revisionen påpekat, tydligare koppling mellan vision och mål på
landstingsnivå och resultatmått i årsredovisningar, framhålls det.
Nämnda synpunkter har relevans då det gäller att åstadkomma jämförelser av
verksamhetsutveckling och kvalitet, baserade på årsbokslutsuppgifter, men i
motsvarande grad även på uppgifterna i delårsboksluten. En vidareutveckling av
uppgifterna i delårsboksluten, förutsätts följa på en sådan utveckling av
årsboksluten som innebär ökad fokus på verksamhetsutveckling och kvalitet.
I årets delårsbokslut kan en hel del utveckling noteras då det gäller
redovisningen av verksamhetsutveckling och kvalitet inom sjukvården. Det
gäller bl.a. den uppföljning av mål som redovisas i Hälso- sjukvårdsutskottets
delårsbokslut. Även sjukhusen redovisar i flera fall en mer konsekvent
uppföljning av kvalitetsutvecklingen i delårsbokslutet. Det gäller bl.a. Danderyds
Sjukhus AB och Södersjukhuset AB.

6.
6.1

Löpande granskning av intern kontroll
inom SLL 2006
Omfattning och inriktning

Styrelser och nämnder granskas årligen inom de områden som ur ett
koncernperspektiv bedöms som väsentliga och riskfyllda för SLL. Den
löpande granskningen av intern kontroll inom SLL år 2006 har genomförts i
förhållande till de kontrollmål som revisionskontoret har fastställt inom
följande granskningsområden:
• Styrning
• Den ekonomiska redovisningens kvalitet
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• De administrativa kontrollernas kvalitet
Varje granskningsområde innehåller delområden för vilka omdömen har
avgivits enligt en femgradig skala. Den interna kontrollen bedöms som
tillräcklig när revisionen lämnar något av följande omdömen: acceptabelt, bra
eller mycket bra. När den interna kontrollen bedöms som ej helt tillräcklig
lämnar revisionen något av följande omdömen: oacceptabelt eller ej helt
acceptabelt.
En bedömning av de delområden som finns inom respektive granskningsområde ligger till grund för revisorernas uppgift som enligt 9 kap 9 § i
kommunallagen är att pröva:
• Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
• Om räkenskaperna är rättvisande
• Om den interna kontrollen är tillräcklig.
Jämfört med år 2005 har antalet styrelser och nämnder som erhållit
omdömen minskat från 25 till 23. Förändringen beror på att Forum numera
ingår i Landstingsstyrelsens Förvaltning (LSF) och att Norrtälje Sjukhus AB
från och med år 2006 ingår i TioHundra AB, som ännu inte erhållit några
omdömen.
6.2

Preliminär bedömning av den interna kontrollen

Resultatet av den löpande revisionen har förelagts de förtroendevalda
revisorerna i de internkontrollrapporter som har upprättats för respektive
styrelse och nämnd. I tabellen nedan redovisas lämnade omdömen för alla
styrelser och nämnder, förutom revisionskontoret och TioHundra AB, inom
SLL-koncernen (omdömen inom parentes avser 2005):
GRANSKNINGSOMRÅD
E
STYRNING

OACCEP

EJ HELT

ACCEP-

-

ACCEP-

TABELT

TABELT

TABELT

0 (0)

3 (4)

10 (9)

BRA

MYCKET
BRA

6 (11)

4 (1)

DEN EKONOMISKA
REDOVISNINGENS
KVALITET
LÖPANDE REDOVISNING

0 (0)

0 (0)

5 (8)

14 (13)

3 (4)

DELÅRSBOKSLUT

0 (0)

0 (0)

1 (4)

17 (16)

5 (5)

0 (0)

1 (2)

4 (5)

14 (14)

4 (4)

DE ADMINISTRATIVA
KONTROLLERNAS
KVALITET
ANSVAR OCH
BEFOGENHETER
IS/IT

0 (1)

2 (0)

10 (12)

6 (7)

2 (2)

PA/LÖNERUTINER

0 (0)

0 (0)

1 (3)

16 (17)

2 (2)

UPPHANDLING
0 (0)
1 (3)
6 (7)
10 (10)
3 (3)
Antalet lämnade omdömen varierar då samtliga omdömen inte lämnas till samtliga enheter p g a att
ansvaret för tex den löpande redovisningen eller lönehanteringen har lagts ut på annan.
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Den interna kontrollen inom granskningsområdet styrning bedöms som
tillräcklig vid 20 enheter och ej helt tillräcklig vid följande tre enheter:
Storstockholms Lokaltrafik AB (AB SL)
Ej helt acceptabelt omdöme för styrning. Detta beror bland annat på att
styrprocessen behöver utvecklas, rapporteringen till fullmäktige bli utförligare
och ansvar/befogenheter tydliggöras i olika avseenden.
Kultur- och utbildningsnämnden (KuN)
Ej helt acceptabelt omdöme för styrning. Detta beror bland annat på att
arbetet med styrprocessen behöver utvecklas och att styrningen av två
naturbruksgymnasier som nämnden ansvarar behöver förbättras.
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS)
Ej helt acceptabelt omdöme för styrning. Detta beror bland annat på brister i
budgetering och uppföljning samt ett behov av att utveckla prestations- och
verksamhetsredovisningen.
Den ekonomiska redovisningens kvalitet har inom samtliga delområden
bedömts som tillräcklig för alla styrelser och nämnder.
För samtliga delområden inom de administrativa kontrollernas kvalitet har
den interna kontrollen bedömts som tillräcklig för 19 styrelser och nämnder.
Följande fyra styrelser och nämnder har erhållit ej helt tillräckliga omdömen
inom olika delområden:
AB SL
Omdömet inom delområdet ansvar och befogenhet är Ej helt acceptabelt.
Detta beror bland annat på att SL:s styrelse i flera fall har fattat beslut i
ärenden som borde har föregåtts av beslut eller samråd med landstingsfullmäktige (LF).
Omdömet inom delområdet IS/IT är Ej helt acceptabelt. Detta beror bland
annat på att väsentliga styrdokument såsom informationssäkerhetspolicy och
IT-strategi saknas eller behöver uppdateras.
Sammantaget bedöms den interna kontrollen som otillräcklig inom AB SL.
St Eriks Ögonsjukhus AB
Omdömet inom delområdet IS/IT är Ej helt acceptabelt. Detta beror bland
annat på att rutin- och policydokument rörande informationssäkerhet inte
har färdigställts och antagits.
Karolinska Universitetssjukhuset
Inget omdöme har redovisats för delområdet IS/IT i avvaktan på slutlig
bedömning efter kompletterande granskning.
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KuN
Omdömet inom delområdet upphandling och inköp är Ej helt acceptabelt.
Detta beror bland annat på att fullständiga och adekvata riktlinjer och rutiner
för upphandlingsverksamheten ännu inte färdigställts.
Sammantaget
bedöms den interna
kontrollen som
tillräcklig

Sammantaget bedöms den interna kontrollen inom SLL som tillräcklig.
6.3

Interna kontrollplaner

Landstingsfullmäktige (LF) har den 13 december år 2005 fattat beslut om
”Intern kontroll – policy och reglemente för Stockholms läns landsting och
bolag” (LS 0508-1353). Beslutet innebär bland annat att nämnder och
styrelser ska upprättar interna kontrollplaner i enlighet med policy och
reglemente för intern kontroll.
Arbetet med att upprätta de interna kontrollplanerna ska enligt uppgift i
SLL:s årsredovisning vara slutfört under år 2006.
Enligt LSF:s anvisningar inför upprättandet av delårsbokslut 2006, ska alla
nämnder och styrelser lämna lägesrapport om upprättandet av de interna
kontrollplanerna. Av lägesrapporten ska framgå vilka åtgärder som har
vidtagits alternativt planeras att vidtas. Vidare ska nämnd/styrelse redogöra
för när de beräknar att den interna kontrollplanen är färdigställd.
Av delårsbokslutet framgår att flertalet nämnder och styrelser räknar med att
kunna slutföra arbetat med att ta fram interna kontrollplaner innan årsskiftet.
Hittills har styrelserna i Stockholms läns sjukvårdsområdet, Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, AB Stockholm läns landstings
Internfinans samt Danderyds sjukhus AB upprättat interna kontrollplaner.
Med undantag av Kultur- och utbildningsnämnden (KuN) samt Waxholms
Ångfartygs AB (WÅAB), uppger övriga nämnder och styrelser att det arbete
som har påbörjats med de interna kontrollplanerna kommer att vara avklarat
till årsskiftet. KuN har på grund av svårigheter med att frigöra erforderliga
resurser inte kunnat påbörja arbetet med den interna kontrollplanen. WÅAB
redovisar vilka åtgärder de har för avsikt att vidta och uppger samtidigt att
dessa ställer så stora krav på interna resurser att den interna kontrollplanen
inte kommer att vara färdigställd under år 2006.
Revisionen bedömer det som tillfredsställande att arbetet med de interna
kontrollplanerna har påbörjats och beräknas slutföras inom utsatt tid av i
stort sett alla styrelser och nämnder.
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7.

Granskning av delårsrapporten 2006-08-31

7.1

SLL:s sammanställda delårsrapport per 2006-08-31

Enligt 9 kap. lagen (1997:614) om kommunal redovisning (KRL) ska kommuner
och landsting upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) minst en gång
under räkenskapsåret.
Enligt 8 kap. § 20a kommunallagen (KL) ska minst en av de delårsrapporter
som ska upprättas i enlighet med KRL behandlas av landstingsfullmäktige.
Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret.
Enligt KRL ska delårsrapporten bland annat innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av landstingets verksamhet och resultat sedan
föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten ska innehålla upplysningar
om förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller
ställning.
Iakttagelser och bedömningar
Revisionskontoret har genomfört en översiktlig granskning av SLL:s
delårsbokslut per 2006-08-31.
Delårsbokslutet bedöms i allt väsentligt upprättat i enlighet med KRL.
Enligt revisionens bedömning finns det inom SLL väl fungerande rutiner för
upprättande av månadsbokslut och delårsbokslut.
SLL har valt att upprätta delårsbokslut för två tredjedelar av räkenskaps-året.
Delårsbokslutet kommer att framläggas för landstingsfullmäktige i november.
Revisionen har tidigare år påtalat vikten av att delårsbokslutet upprättas
tidigare så att fullmäktigebehandlingen kan tidigareläggas och denna
bedömning kvarstår.
SLL:s delårsbokslut följer i stort sett samma struktur som månadsboksluten,
vilken inte är densamma som i årsredovisningen. Av KRL och dess förarbeten
framgår att delårsrapporten bör ges samma struktur som årsredovisningen,
dock utan att vara lika omfattande och precis i sitt innehåll.
I löpande text jämförs periodens utfall med bland annat resultatet föregående
månad, motsvarande period föregående år, resultatet föregående år,
periodiserad budget, budget för år 2006 och helårsprognosen.
Enligt KRL och god redovisningssed utgörs centrala dokument i en delårsrapport av förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningarna. Av
SLL:s delårsrapport framgår ej att specifikt avsnitt utgör förvaltningsberättelse,
därmed betraktas all löpande text ingå i förvaltningsberättelsen. Av

RK 200610-100
Revisionskontoret 2006-10-18 32

innehållsförteckningen framgår inte att resultat- och balansräkningarna
återfinns i avsnitt 6.8 som även innehåller finansieringsanalys och notapparat.
Föregående år redovisades de finansiella dokumenten i separata avsnitt. I
delårsbokslutet för år 2006 anser revisionen att de lagstadgade dokumenten har
fått en alltför undanskymd placering.
År 2006 har Norrtälje Sjukhus AB sammanförts med Norrtälje kommuns
omsorgsverksamhet samt den av landstinget bedrivna primärvården i Norrtälje
till bolaget TioHundra AB. Beställare av hälso- och sjukvård samt omsorg i
Norrtälje är numera Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsnämnd. SLL och Norrtälje kommun samverkar genom nämnden. SLL:s
bidrag till nämnden uppgår år 2006 till ca 906 mkr för 2006. Redovisningen för
TioHundra AB konsolideras i SLL:s koncernredovisning med 50 %, vilket
motsvarar landstingets ägarandel. Revisionen har noterat att TioHundra AB inte
omnämns i något av de inledande avsnitten utan återfinns först i en tabell som
visar fördelningen av resultatet per enhet. Av personalavsnittet framgår att
TioHundra AB har bildats genom en sammanslagning. Utförligare information
lämnas i bilaga till delårsbokslutet. I personalavsnittet ingår 100% av personalen
från TioHundra AB, enligt uppgift på grund av att det inte är fastställt hur
personalgruppen ska fördelas. Enligt revisionens bedömning utgör bildandet av
TioHundra AB en väsentlig händelse som borde ha redovisats tydligare. Vidare
borde inte 100% av personalen från TioHundra AB ingå i personalredovisningen
i SLL:s delårsbokslut.
Konsolideringen inom SLL sker i huvudsak genom automatiska elimineringar i
koncernrapporteringssystemet Cognos Controller. De interna transaktionerna
mellan nämnder och styrelser elimineras genom justeringar i nettoutfallet.
Återstående differenser ansvarar koncernredovisningsavdelningen inom
Landstingsstyrelsens förvaltning för att justera manuellt på koncernnivå.
Rutinerna för avstämningar, elimineringar och justeringar bedöms som
tillfredsställande. Resultatpåverkan av de reella differenserna bedöms ej uppgå
till ett för SLL väsentligt belopp.
Varje revisor med ansvar för granskning av nämnd eller styrelse, har som ett led
i granskningen av konsolideringen inom SLL, till revisionskontoret rapporterat
gjorda iakttagelser i samband med den avstämning koncernrevisorerna utför
mellan den lokala redovisningen hos SLL:s resultatenheter och SLL:s
koncernredovisning. Inga väsentliga avvikelser med påverkan på
konsolideringen har rapporterats i samband med granskningen av
delårsboksluten år 2006.
Av 5 kap. § 4 KRL framgår att ”En pensionsförpliktelse att betala ut
pensionsförmån som intjänats före år 1998 skall inte tas upp som skuld eller
avsättning. Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 skall
redovisas såsom kostnader i resultaträkningen.” Inom SLL uppgår
pensionsförmåner intjänade före år 1998 till drygt 18 mdr. SLL redovisar
ansvarsförbindelsen i not, vilket är i enlighet med KRL.
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Under år 2006 har ett nytt pensionsavtal (KAP-KL) tecknats för kommuner och
landsting. Enligt SLL:s beräkningar kommer pensionskostnaden för år 2006 blir
300 mkr lägre till följd av det nya avtalet. Uppgiften redovisas i löpande text i
avsnitt 5 men har ej beaktats i de prognoser som finns i andra avsnitt i
delårsbokslutet. Detta beror på att SLL avvaktar resultatet av en översyn av
diskonteringsränte- och livslängdsantagandet som Sveriges kommuner och
landsting för närvarande genomför. I avsnitt 5 redogör SLL för de
engångsjusteringar som kan komma att bli aktuella under förutsättning av vissa
antaganden om diskonteringsräntans respektive livslängdsantagandets
förändring.
Revisionen har i samråd med koncernredovisningsavdelningen
uppmärksammat behov av att Rådet för kommunal redovisning fastställer för
kommuner och landsting enhetliga redovisningsprinciper för hur ändrade
beräkningsgrunder ska hanteras i resultat- och balansräkning.
Revisionen har under hand kommunicerat gjorda iakttagelser vid granskningen
av delårsbokslutet med avdelningen för koncernredovisning. Nedan redovisas
följande SLL-övergripande rekommendationer:
Rekommendationer

7.2

•

SLL bör tidigarelägga delårsbokslutet så att landstingsfullmäktige kan
besluta om eventuella åtgärder avseende innevarande år.

•

SLL måste verka för att Rådet för kommunal redovisning fastställer för
kommuner och landsting enhetliga redovisningsprinciper för hur
ändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden ska hanteras i resultatoch balansräkning.

•

SLL bör tillse att beslut om kriterier för fördelning av personalgruppen
vid TioHundra AB fattas av berörda parter.

Sammanställning över bedömningar avseende
styrelsers, nämnders och bolags delårsbokslut 2006

För att säkerställa att SLL:s delårsbokslut bygger på en rättvisande och riktig
redovisning från de styrelser och nämnder som ingår i SLL-koncernen, görs i
samband med granskningen av de lokala delårsboksluten en bedömning av den
interna kontrollen i bokslutsprocessen. Detta sker genom att revisionskontoret,
de av revisionskontoret anlitade konsulterna, samt de auktoriserade revisorerna
i SLL:s bolag, lämnar omdömen inom fem av revisionskontoret fastställda
delområden.
Vid granskningen av den interna kontrollen i bokslutsprocessen lämnas samma
omdömen som vid den löpande granskningen av intern kontroll i avsnitt 6.2
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ovan. I tabellen nedan redovisas lämnade omdömen för alla styrelser och
nämnder, förutom revisionskontoret och TioHundra AB, i en inom SLLkoncernen (omdömen inom parentes avser 2005):
GRANSKNINGSOMRÅDE

1. ORGANISATION AV
BOKSLUTSARBETET
2. TILLÄMPNING AV LSF:S
ANVISNINGAR
3. AVSTÄMNINGSRUTINER
4. VÄRDERINGAR OCH
PERIODISERINGAR
5. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS UTFORMNING
SAMMANFATTANDE
BEDÖMNING

OACCEP
TABELT
0 (0)

EJ HELT
ACCEPTABELT
0 (0)

ACCEPTABELT

BRA

MYCKET
BRA

1 (4)

13 (11)

9 (10)

0 (0)

0 (0)

4 (1)

15 (19)

4 (5)

0 (0)

0 (0)

4 (4)

10 (13)

9 (7)

0 (0)

2 (0)

0 (4)

15 (17)

6 (4)

0 (0)

0 (0)

2 (5)

16 (15)

5 (5)

0 (0)

0 (0)

1 (4)

17 (16)

5 (5)

Enligt den sammanfattande bedömningen i tabellen ovan har samtliga styrelser
och nämnder en tillräcklig intern kontroll i bokslutsprocessen.
Med undantag av AB SL och Stockholms Care AB (SCAB) har alla styrelser och
nämnder erhållit tillräckliga omdömen inom alla delområden.
AB SL har erhållit omdömet ej helt acceptabelt inom delområdet värderingar
och periodiseringar. Detta beror bland annat på att aktiveringen av
projektkostnader i ett fall varit 175 mkr högre än de faktiskt nedlagda
kostnaderna. Till följd av detta har avskrivningarna varit för höga. AB SL kan
inte garantera att flera poster har hanterats på ett likartat sätt.
SCAB har erhållit omdömet ej helt acceptabelt inom delområdet värderingar och
periodiseringar. Detta beror bland annat på att kostnaden för ett
avgångsvederlag ej är korrekt periodiserat i bokslutet.
Sammantaget bedöms den interna kontrollen i bokslutsprocessen avseende
delårsbokslutet år 2006 för SLL som tillräcklig.

8.

Organisationsförändringar

8.1

Utveckling av ledning och styrning av koncernen SLL

Förutom i denna rapport redovisade iakttagelser och framförda
rekommendationer finns det skäl att understryka den positiva utveckling som
skett av landstingets koncernstyrande funktioner.
Revisorerna har för åren 2003 - 2005 uppmärksammat utvecklingen av styrning
och kontroll över ekonomi och verksamhet och haft anledning att i
revisionsberättelserna för landstingsstyrelsen, vid sidan av framförda
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synpunkter och rekommendationer, ge uttryck för sin tillfredsställelse över
genomförda och pågående förbättringsåtgärder, dvs för en i grunden positiv
utveckling.

Från och med år 2003 har en rad åtgärder genomförts som ligger i linje
med av revisionen under tidigare år framförda synpunkter och
rekommendationer. Utveckling av ledningsorganisation och
budgetprocess har inneburit att landstingsstyrelsen och koncernledningen
har fått en starkare ställning och kunnat utöva en förstärkt kontroll över
ekonomi och verksamhet. Beställarstyrning och ägarstyrning har
utvecklats, men rollerna är ännu inte helt tydliga.
Utvecklingen av instrument för styrning och kontroll samt säkerhet har
resulterat i fullmäktigebeslut och åtgärder inom dessa angelägna områden.
Landstingsstyrelsen har härmed kunnat utveckla sin uppsikt över SLLkoncernens samtliga verksamheter. Koncernledningen har under perioden
kontinuerligt samverkat med SLL:s förvaltnings- och bolagsledningar i syfte att
främja kostnadskontroll och stödja genomförandet av landstingsfullmäktiges
uppdrag.

Under år 2006 hittills gjorda iakttagelser beträffande granskning av
genomförande av ny organisation för landstingsstyrelsens förvaltning har
kommunicerats med koncernledningen. Härvid har pekats på behov av att
ytterligare utvecklingsarbete beträffande ansvarsfördelning, roller och
mandat för att dels utöva inre styrning av förvaltningskontoret, dels
samordnings- och styrningsåtgärder beträffande i koncernen SLL
ingående förvaltningar och bolag.
Det är viktigt att erfarenheterna av det genomförda utvecklingsarbetet tas till
vara och värderas inför utformningen av ledningsorganisation för kommande år.
Detta bör vara ett viktigt bidrag vid genomförandet av landstingsstyrelsens
uppdrag att utöva uppsikt över övriga styrelser, nämnder och bolag.

9.

Sammanfattande slutord

En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt
utförd verksamhet. Preliminära bedömningar av den interna kontrollen har
avgivits i revisionsrapporter till respektive styrelse/nämnd/bolag. Slutliga
bedömningar kommer att lämnas i årsrapporten. Detaljerade kommentarer till
respektive granskningsområde återfinns i bilagorna 1-4.
Gjorda iakttagelser vid den löpande revisionen avseende den sammanställda
delårsrapporten och den interna kontrollen inom SLL sammanfattas nedan:
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Mot bakgrund av de iakttagelser som redovisas i denna rapport med därtill
hörande bilagor framgår de väsentligaste rekommendationerna nedan:

Bättre resultat än
budgeterat – men

•

I årets delårsbokslut prognostiseras ett helårsresultat för
Landstingskoncernen på 1 248 mkr mot budgeterade 431 mkr. Det
prognostiserade resultatet orsakas av engångsposter på intäktssidan
och förbättrad skatteintäktsprognos. För kärnverksamheterna hälsooch sjukvård samt trafik prognostiseras dock betydande underskott.

•

Delårsbokslutet bedöms i allt väsentligt som rättvisande. Den löpande
ekonomiska rapporteringen har erfarenhetsmässigt haft godtagbar
prognoskvalitet. Denna störs dock i år av ej budgeterade engångsposter
och osäkerhet i skatteutvecklingen. Prognoserna för de första åtta
månaderna utvisar en påtaglig successivt ökning av ett positivt resultat.
De av fullmäktige för året uppsatta finansiella målen bedöms komma
att uppnås – med reservation för engångseffekter av ändrade
beräkningsgrunder för landstingets pensionsskuld. Någon ytterligare
presentation av utvecklingen av SLL:s finansiella situation på längre
sikt lämnas inte i delårsbokslutet. Avrapporteringen av uppdrag till
landstingsstyrelsen att ta fram en långsiktig investeringsstrategi har
försenats.

•

Den preliminära bedömningen av den av landstingsstyrelsen utövade
styrningen är sammantaget acceptabel. Givna rekommendationer
angående ägarstyrning och måluppfyllelseanalys samt för styrningen av
vården kommer att ligga till grund för den slutliga bedömningen vid
årsrevisionen.
o Det rekommenderas för ägarstyrningen att klarlägga
styrfrågorna för AB SL, att utveckla ägardialogen, att utveckla
årsstämmorna och dess roll i dialogen med bolagsstyrelserna
samt att skapa klarhet beträffande ansvarsfrågor vid
prognostiserade underskott.
o Det rekommenderas att för måluppfyllelseanalysen företa en
översyn av ändamålsenligheten i uppföljningen av LF:s mål och
att härvid iaktta kopplingen till lagens krav på
målformuleringar för såväl ekonomi som verksamhet som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
o Vad gäller styrningen av vården rekommenderas en utvecklad
samverkan mellan beställare och de olika producenterna med
gemensamma begrepp för att kunna följa upp och utvärdera den
lokala utvecklingen. Revisionen har med tillfredsställelse
noterat den positiva utvecklingen av BV:s arbete med
redovisning av vådens prestationer och kvalitet, som utmynnat i
en öppen redovisning av ett antal kvalitetsindikationer.

kärnverksamheterna ger
underskott

Finansiella mål
bedöms komma att
uppfyllas – dock
med reservation

Uppdrag om
långsiktig
investeringsstrategi ej slutfört

Den övergripande
styrningen bedöms
preliminärt som
acceptabel
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Den interna

•

Den interna kontrollen inom SLL:s enheter bedöms sammantaget
preliminärt som tillräcklig. Förbättringar krävs dock för några enheter
vad gäller styrning och de administrativa kontrollernas kvalitet.

•

I likhet med föregående år rekommenderas ett tidigareläggande av
avrapporteringen av delårsbokslutet till fullmäktige så att beslut kan
fattas om eventuella åtgärder under innevarande år.

kontrollen bedöms
sammantaget som
tillräcklig

Sammanfattande bedömning
Styrningen bedöms preliminärt som acceptabel.
Delårsbokslut och löpande redovisning bedöms i allt väsentligt vara rättvisande
Den interna kontrollen bedöms preliminärt som tillräcklig

Lennart Björk
Revisionsdirektör

Peter Ahnfeldt
Bitr revisionsdirektör

Dag Fagerhem
enhetschef

Susanne Kangas
enhetschef

BILAGA 1

Löpande granskning av intern kontroll
2006
Landstingsstyrelsens förvaltning
exkl.vårdköp

▶
▶
▶

Prognosen för det ekonomiska resultatet är 28 mkr.

▶

Den interna kontrollen bedöms preliminärt som
tillräcklig

▶

Av delårsbokslutet framgår att verksamhetens
resultat och ställning i allt väsentligt löper enligt
plan.

Styrningen bedöms preliminärt som acceptabelt.
Räkenskaperna bedöms preliminärt vara
rättvisande.

Postadress: Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, Box 22230, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, Stockholm, T Rådhuset
Telefon: 08-737 25 00 Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se Hemsida: www.sll.se/rev
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Revisionens omfattning och inriktning

Härmed avrapporteras den löpande granskningen av den interna kontrollen vid
Landstingsstyrelsens förvaltning exkl. vårdköp år 2006. Revisionen har utförts i
enlighet med kommunallagen, landstingets regler och anvisningar samt god
revisionssed för kommunal verksamhet. Revisorerna prövar om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen har utgått från den av de förtroendevalda revisorerna fastställda
revisionsplanen och av revisionsdirektören fastställd planPM.
Den löpande granskningen av den interna kontrollen vid Landstingsstyrelsens
förvaltning har omfattat:
• bevakning av beslutsprocess, nämnd/styrelsehandlingar samt andra
handlingar av betydelse
• uppföljning av hur tidigare års rekommendationer har åtgärdats
• löpande revision av den interna kontrollen utifrån fastställda
kontrollmål. Rutingranskning och stickprovsvis substansgranskning har
genomförts.
Revisionskontoret har under året kommunicerat revisionens planering och
genomförd granskning med förvaltningsledningen.
Revisionen har skett under ledning av bitr. revisionsdirektör Peter Ahnfeldt och
granskningen har utförts av Birgitta Strömbäck Bergman, Mona Blom, Ulla
Jonsson, Anders Ringstedt samt Anita Weber vid revisionskontoret.
Rapporten är disponerad så att den i en första sammanfattande del ger en
övergripande bild av granskningens iakttagelser, omdömen och
rekommendationer. I bilaga 1.1 redovisas mer utförliga kommentarer och
samtliga rekommendationer, inom vart och ett av granskningsområdena. De
omdömen som avges är preliminära inför slutrevisionen av 2006 års
verksamhet.
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Sammanfattande bedömning

En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt
utförd verksamhet. Preliminära bedömningar av den interna kontrollen
sammanfattas enligt nedan. Slutliga bedömningar kommer att lämnas i
årsrapporten. Detaljerade kommentarer till respektive granskningsområde
återfinns i bilaga 1.1.
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Styrning

X

Den ekonomiska
redovisningens
kvalitet
Löpande redovisning

X
X

IK i delårsbokslutet
De administrativa
kontrollernas
kvalitet
Ansvar/
Befogenheter
IS/IT

1)

Mycket
bra

Trend1)

Bil. 1.1
sida

Î

1

Ô

5
10

Î

X

Î

11

X

Î

12
14
16

X

PA/Lönerutiner
Upphandling/inköp

Bra

X

Î
Î

Avser förändring jämfört med 2005. Ò innebär ett bättre betyg Î innebär oförändrat betyg
Ô innebär ett sämre betyg

LSF har under året, trots ny organisation lyckats hålla ekonomistyrningen för
LSF under tillräcklig kontroll. Vad gäller styrningen avseende verksamhet och
kvalitet återstår ytterligare utvecklingsarbete.
Vid 2006 års löpande granskning har en fördjupad granskning av LSF:s
koncernstabs styrning avseende SLL utförts. se. LS löpande revisionsrapport
2006 avsnitt 8.1.
Förvaltningen följer i allt väsentligt riktlinjer och anvisningar och har en väl
fungerande ekonomiadministration som säkerställer en rättvisande löpande
redovisning. Det förekommer dock en del mindre fel, bl.a. vid beräkning av
moms, m.m. Arbete med att rätta upp felaktigheter kommer ske under hösten.
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Årets granskning inom IS/IT visar att det varit svårt att identifiera
informationsägare, vilket gör att problemet med loggning till stor del kvarstår.
Inom LSF har lokala informationssäkerhetsriktlinjer arbetats fram under året.
Dessa riktlinjer, som gäller även Beställare Vård och FORUM, beräknas, efter
facklig förankring, beslutas av landstingsstyrelsen i december. Implementering
och tillämpning av dessa lokala föreskrifter förväntas förtydliga kraven på
informationssäkerhet samt etiska krav i avtalen med externa leverantörer av ITtjänster. En informationssäkerhetssamordnare (gemensam för LSF, BV och
FORUM) har tillsatts. Risk- och väsentlighetsanlyser görs inom ramen för
enskilda projekt både vad beträffar LSF och FORUM, däremot har ingen
övergripande riskanalys av IT-området ägt rum, vilket rekommenderas för LSF.
Hanteringen av löner inom LSF har under flera år varit tillfredställande. Vid
årets granskning har inte noterats något väsentligt. Rekommendationen från
2005 kvarstår dock och bör åtgärdas före utgången av 2006.
LSF använder sig till stora delar av SLL upphandlings tjänster. Efterlevnaden av
LOU och upphandlingspolicyn är tillräcklig i allt väsentligt. Det förekommer
dock avvikelser.
Förvaltningen har fastställt kontrollplaner för 2006 både vad gäller Vårdköp
samt LSF övrigt. Planerna har följts upp under hösten och resultatet ska
redovisas inom organisationen. Resultatet kommer att ligga till grund för en ny
internkontrollplan som gäller fr.o.m. 2007.
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I 2005 års rapport avseende den löpande granskningen av den interna
kontrollen samt i årsrapporten framfördes ett antal rekommendationer.
Flertalet rekommendationer har delvis åtgärdats. I bilaga 2 presenteras en mer
utförlig redogörelse för hur revisionens tidigare rekommendationer har
hanterats.
Mot bakgrund av de iakttagelser som redovisas i denna rapport med därtill
hörande bilagor framgår de väsentligaste rekommendationerna nedan:
Rekommendationer:
Att åtgärdas före slutrevision:
Arbetet med att upprätta en komplett och sammanhållen systemdokumentation
bör färdigställas under hösten 2006.
Det är angeläget att årets inventering av konst slutförs.
LSF bör säkerställa att beslutade regler för resor och representation följs. LSF
bör tillse att det på samtliga fakturor som avser representation, konferenser och
resor tydligt framgår syfte och deltagare. Vid resor och konferenser ska beslut
och program bifogas
fakturan.
Aktuell attestantförteckning med namnteckningsprov ska tas fram.
Beslut ska fattas i enlighet med fastställd delegationsordning och innan
uppdraget startas.
En övergripande riskanalys för IT-området rekommenderas för LSF.
LSF bör formalisera samverkan med de verksamheter med vilka man delar ett
serverrum.

Att åtgärdas före utgången av år 2007:
Hanteringsordning av beslut inom LSF bör göras mer känd i organisationen.
För informationssystem som bedöms viktiga bör reservrutiner tillskapas för att
försäkra sig om kontinuitet i den verksamhet som är beroende av systemet.
I samband med implementering av de nu framtagna
informationssäkerhetsriktlinjerna bör informationsägarrollen särskilt
uppmärksammas och dokumenteras. Detta för att komma tillrätta med
informationsklassificering och loggningsbehov.
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Sammanfattande bedömning
Styrningen bedöms preliminärt som acceptabel.
Räkenskaperna bedöms preliminärt vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms preliminärt som tillräcklig.

..............................................................
Peter Ahnfeldt
Bitr. revisionsdirektör
..........................................................
Anders Ringstedt
revisor
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Inledning

I denna bilaga redovisas iakttagelser och kommentarer från de
granskningsinsatser som genomförts, i förhållande till uppställda
kontrollmål. Denna bilaga avser Landstingsstyrelsens förvaltning inkl.
Forum och Skadekontot.

2.

Styrning

2.1

Granskning av styrningen

Preliminärt omdöme: Acceptabelt
Ett sammanfattande omdöme ges om hur nämnder/styrelser styr
verksamhet och ekonomi, samt redovisningen av verksamhetens kvalitet.
Bedömningen av styrning avser såväl formerna som verksamhetens
resultat.
Kontrollmål:
•
Nämndens/styrelsens arbete präglas av en lyhördhet för och acceptans av de
mål, värderingar och riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
•
Dessa övergripande värderingar präglar hela organisationen och dess
verksamheter.
•
Nämndens/styrelsens arbete utgår ifrån ett gemensamt uppdrag och präglas
av en insikt om styrelsens ansvar.
•
Nämnden/styrelsen säkerställer att det i organisationen finns den kunskap
och kompetens som krävs för att genomföra verksamhetens uppdrag.
•
Nämnd/styrelse har en fastställd intern budget/verksamhetsplan med
mätbara mål (ekonomi, verksamhet och kvalitet) som överensstämmer med
fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget/resultatkrav.
•
Nämnd/styrelse har en konkret strategi/handlingsplan för hur de lokala
målen och budgeterade nyckeltal skall uppnås (inom tillgänglig ekonomisk
ram).
•
Nämnd/styrelse i beställar-/utförarorganisationen tecknar avtal/överenskommelser i överensstämmelse med fastställda mål.
•
Nämnd/styrelse har genomfört och dokumenterat en riskanalys där risker för
verksamhetens ekonomi, inriktning och kvalitet identifierats och värderats.
•
Strategier/handlingsprogram finns för att förebygga och hantera risker av
väsentlig betydelse.
•
Nämnd/styrelse har fungerande instrument för styrning och uppföljning av
ekonomi, verksamhet och kvalitet.
•
Nämnd/styrelse har en ändamålsenlig, tillförlitlig och överblickbar
redovisning av ekonomi, verksamhet och kvalitet såväl under året som i
årsredovisningen.
•
•
•
•

Avvikelser mellan budget och prognos/utfall har analyserats och kommenterats på ett tillfredsställande sätt, såväl under året som i årsredovisningen.
Nämnd/styrelse har vid större avvikelser beslutat om korrigeringsåtgärder.
Nämnd/styrelse följer upp att beslutade åtgärder vidtas och får förväntade
effekter.
Mål och strategier som rör verksamhetens innehåll, ekonomi och kvalitet är
kommunicerade och väl kända internt i organisationen.

Revisionskontoret 2006-10-12

•

Styrningen inom
LSF är i allt
väsentligt på en
acceptabel nivå.
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Det finns en systematisk/regelbunden utvärdering av styrningen, inklusive
nämndens/styrelsens eget arbete. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Fullmäktiges mål, värderingar och riktlinjer präglar i allt väsentligt
organisationen och dess verksamhet. Förvaltningen har en budget som
överensstämmer med fullmäktiges beslut. Mål och strategier bedöms i allt
väsentligt vara kända i organisationen. Riskanalys avseende ekonomi,
verksamhet och kvalitet pågår. Varje månad tas ett månadsbokslut och
prognos fram som tas upp i styrelsen. Det ekonomiska resultatet samt
verksamheten följs upp och analyseras löpande under året.
LSF har under året, trots ny organisation vilken bl.a. inneburit svårigheter
att uppnå jämförbarhet med 2005, lyckats hålla ekonomi-styrningen för
LSF under tillräcklig kontroll. Vad gäller styrningen avseende verksamhet
och kvalitet återstår ytterligare utvecklingsarbete.
Denna granskning avser styrningen av landstingsstyrelsens förvaltning och
baseras på uppfyllandet av uppsatta kontrollmål.

Forum
Forum har i juni fastställt en verksamhetsplan som utgår ifrån de
fullmäktiges gemensamma riktlinjer. I verksamhetsplanen framgår inte
hur budgeten har fördelats och mätbara mål samt nyckeltal saknas i stor
utsträckning.
Forum följer inte upp ekonomi och verksamhet på ett integrerat och
systematiskt sätt.
I årsrapporten för 2005 bedömde revisionen styrningen inom Forum som
ej helt acceptabel och rekommenderade att Forum borde prioritera att
införa en systematisk modell för styrning, uppföljning och rapportering av
verksamhet. Detta då Forum ännu inte hade hunnit införa systematiska
rutiner och kontroller för styrning. Övergripande styrdokument för
verksamheten saknades i viss utsträckning.
Verksamhetsplanen fastställdes av Forums ledningsgrupp 12 juni 2006.
Den innehåller en konkretisering av arbetsområden för perspektiven
basuppdrag, avgränsade uppdrag och intern utveckling på Forumnivå,
Centrumnivå, avdelningsnivå och i vissa fall enhetsnivå. Budget och
resursfördelning saknas i verksamhetsplanen, men återfinns i andra
dokument och i en aktivitetsdatabas.
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Forums ledningsgrupp har poängterat att det råder olika förutsättningar
för planering mellan CVU och CFF (centrum för vårdutveckling respektive
folkhälsa). Planeringen har därför anpassats efter detta. Ledningen för
Forum visar upp en gemensam och tydlig bild av verksamheten i
verksamhetsplanen.
Ekonomin följs upp månadsvis och verksamhetsuppföljning med
avdelningarna sker tre gånger per år. Forum har tecknat en
samarbetsöverenskommelse med Beställare Vård som anger ramar för
samarbetet. Praktiska problem, t.ex. det medicinska programarbetets
inriktning och koppling till läkemedelsarbetet, hanteras av en
beredningsgrupp som är gemensam med BV. Det finns s k
delöverenskommelser på en mer operativ nivå och olika arbetsgrupper har
bildats mellan BV och Forum. Diskussion om samarbetsöverenskommelse
pågår med SLSO.
Tillsammans med Karolinska Institutet planerar Forum att skapa
Karolinska Folkhälsoinstitutet; ett centrum för folkhälsa, både när det
gäller forskning, utveckling och utbildning och när det gäller stöd för
praktiskt folkhälsoarbete. Utformningen av School of public health pågår i
olika arbetsgrupper och Forum har identifierat ändrade finansiella

förutsättningar när verksamheten övergår till Karolinska.
Enligt Forums verksamhetsplan (sid 18) har ett projekt syftet att ”bygga
upp en förvaltningsorganisation samt hantering av termer och begrepp
som en del av landstingets GVD-program”. Inom GVD-projektet ansvarar
Forum för funktionsförvaltning, d.v.s. beskrivning av systemet, termer och
begrepp. Vårdgivaren äger sin egen vårdprocess och Forum har en
stödfunktion när processen omfattar fler än en vårdgivare. Forum har
också ansvar för att utreda behov av olika beslutsstödsystem. Forum är
genom direktören representerade i GVD:s styrgrupp.
Det pågår också ett utvecklingsarbete med att dokumentera pågående
uppdrag i en aktivitetsdatabas. I databasen finns uppgifter om
finansiering, resurser, koppling till övergripande uppföljningsmodell och
målgrupp för aktiviteten m.m.
Revisionens bedömning är att vissa förbättringar av styrningen inom
Forum har skett. Enligt revisionens bedömning återstår arbete till dess
att styrningen kan anses vara heltäckande och systematisk. Uppföljning
av ekonomi och verksamhet är i mindre utsträckning integrerad. Det är
därför väsentligt att det arbete som har påbörjats inom Forum fortsätter.
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Forums roll inom GVD-projektet behöver förtydligas.
Forum kommer med största sannolikhet att teckna fler
samarbetsöverenskommelser med olika parter, varav SLSO är en av
dessa. Revisionen anser att det är väsentligt att
samarbetsöverenskommelser följs upp med avseende på hur de har
fungerat för planering, uppföljning och styrning både på strategisk nivå
och för själva verksamheten.

Vid 2006 års löpande granskning har en fördjupad granskning av LSF:s
koncernstabs styrning avseende SLL utförts. se. LS löpande
revisionsrapport 2006 avsnitt 8.1.

Resultatet för
perioden är 98,9
mkr

2.2
Delårsbokslut – resultat och måluppfyllelse
Resultatet för perioden är 98,9 mkr, vilket är 50,4 mkr sämre än
motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras bl.a. av att
resultatet för augusti 2005 var 41 mkr för högt på grund av ändrad
periodisering av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.
Periodens intäktsutfall är 2 226 mkr att jämföra mot den periodiserade
budgeten på 2 168 mkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade
vidaredebiterade kostnader bland annat för ersättningar till
Apoteksbolaget, vilket för övrigt motsvaras av ökade vidaredebiterade
kostnader.
Periodens personalkostnadsutfall är 452 mkr att jämföra med
motsvarande period föregående år, 424 mkr. Personalkostnadsökningen
uppgår till 7 % jämfört med samma period 2005. Avvikelsen förklaras av
färre vakanser, löneökningar samt nya tjänster.
Kommentar:
De bör framgå vilka effekter omorganisationen har medfört. Det synes inte
som några större effektivitetsvinster har uppstått.
Personalkostnadsutvecklingen borde av den anledningen föranleda en
fördjupad analys.
2.3
Framtagande av intern kontrollplan
Landstingsfullmäktige beslutade i december 2005 om policy och
reglemente för intern kontroll för Stockholms läns landsting med uppdrag
till samtliga nämnder och bolag att upprätta interna kontrollplaner.
Under 2005 startades inom LSF ett internkontrollprojekt med uppdraget
att införa modeller och processer som säkerställer god internkontroll.

Revisionskontoret 2006-10-12

Förvaltningen har
fastställt
internkontrollplan
er för 2006.

5

Förvaltningen har fastställt kontrollplaner för 2006 både vad gäller
Vårdköp samt LSF övrigt. Planerna har följts upp under hösten och
resultatet ska redovisas inom organisationen. Resultatet kommer att ligga
till grund för en ny internkontrollplan som gäller fr.o.m. 2007.
Bedömningar av internkontrollplaner inom SLL kommer att ske i samband
med 2006 års slutrevision.

3.

Bedömning av den ekonomiska redovisningens kvalitet

3.1

Löpande redovisning

Preliminärt omdöme: Acceptabelt
Generella kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt organisation och riktlinjer som säkerställer att
den löpande redovisningen sker i enlighet med lagen om kommunal
redovisning, god redovisningssed och landstingets regelverk.
•
Nämnd/styrelse har fastställt mål för att den löpande redovisningen ska
uppfylla lagen om kommunal redovisning, god redovisningssed och
landstingets regelverk (existens, värdering, redovisning, klassificering,
rubricering).
•
Nämnd/styrelse har identifierat de händelser som kan få störst konsekvenser
för måluppfyllelsen.
•
Nämnd/styrelse har upprättat handlingsplaner för att hantera de
väsentligaste riskerna.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för en rättvisande löpande redovisning.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för att upptäcka och åtgärda eventuella fel i den
löpande redovisningen.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att aktuellt regelverk är känt av
berörda.
•
Nämnd/styrelse har tillfredsställande rutiner för incidentrapportering.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna
kontrollen och styrningen av den löpande redovisningen. Tydliga system för
identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Förvaltningen har i
allt väsentligt en
fungerande
ekonomiadministration som

Iakttagelser och bedömningar:
Förvaltningen följer i allt väsentligt riktlinjer och anvisningar och har en
väl fungerande ekonomiadministration som säkerställer en rättvisande
löpande redovisning. Den samordning av ekonomifunktionen som gäller
från årsskiftet 2006 har fungerat och medfört lättnader för nyckelpersoner
vilket bör leda till ökad kvalitet på sikt.

säkerställer en
rättvisande

Forum
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Revisionen har under ett antal år särskilt granskat projektredovisningen
och lämnat rekommendationer till förbättringar.
Forum har påbörjat
ett arbete med att
skapa god ordning
och kontroll över
projektredovisninge

Vid en översiktlig granskning kan revisionen konstatera att Forum nu har
påbörjat en omfattande genomgång av de projekt som pågår.
Målsättningen är att arbetet med genomgången ska vara avslutad till
årsskiftet. Enligt Forum kommer hälften av projekten att vara avslutade
till årsskiftet. En manual för hantering av projekt är under upprättande
men ska först förankras internt inom LSF innan den kan börja tillämpas.
Under vintern 2006 genomförs en granskning av projektredovisningen.
3.1.1 Redovisningssystem
Kontrollmål:
•
Aktuell beskrivning av systemdokumentation och behandlingshistorik finns
(BFN R10).
•
Aktuella och adekvata avtal/överenskommelser för de tjänster som köps
inom redovisningsområdet finns.
•
En aktuell beskrivning över rutinerna för behörighetsadministration finns och
tillämpas.
•
Loggning sker och dokumentationen av detta förvaras betryggande och
kompetens finns att tolka loggarna.

En sammanhållen
systemdokumentation
saknas.

Iakttagelser och bedömningar:
Det finns ingen sammanhållen och överblickbar systemdokumentation och
behandlingshistorik. Det kommer dock under hösten inledas ett arbete
med att uppdatera dokumentationen av redovisningssystemet.
Dokumentationen ska bl.a. innehålla en beskrivning av
redovisningssystemets struktur och organisation. Systemhandböcker
uppdateras av systemleverantören vid versionsbyten.
Beslut finns över vilka personer som har rätt att attestera. Inga personer
läggs in i Contempus utan att det finns ett beslut undertecknat av
landstingsdirektören.

Rekommendationer:
Arbetet med att upprätta en komplett och sammanhållen
systemdokumentation bör färdigställas under hösten 2006.
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3.1.2 Leverantörsfakturor
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har i förekommande fall rutiner för en korrekt hantering av
elektroniska leverantörsfakturor.

LSF har infört
elektronisk
fakturahantering.

Iakttagelser och bedömningar:
LSF har infört elektronisk fakturahantering. Ekonomianvändaren
kontrollerar bl.a. att data från skanningen är riktig och anger vem som ska
vara mottagare. Systemet kontrollerar fakturan mot grunddata som t ex
kontoplan. Användaren tar emot fakturor i form av e-postmeddelande som
innehåller en länk till Contempus. Efter godkännande/attest går fakturan
tillbaka till redovisningen för efterkontroll och betalning.
De personer som har rätt att attestera fakturor finns inlagda i systemet.
Utanordning sker som tidigare i ekonomisystemet Raindance. Avstämning
mellan reskontra och huvudbok sker varje månad och dokumenteras.
3.1.3 Moms
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt beräkning av kompensationen avseende den icke momspliktiga verksamheten.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att korrekt uppgift avseende
återsökning i kommunkontosystemet lämnas till Landstingskontoret för
slutlig redovisning till Skatteverket.

Iakttagelser och bedömningar:
En dokumenterad rutin för momsredovisning finns och tillämpas.
Redovisning och avstämning av momskonton sker varje månad. Ansökan
om det särskilda statsbidraget för 6% moms sker varje månad utifrån
rapporter från ekonomisystemet på de kostnadsslag och externa motparter
som är bidragsgrundande.
Felaktiga
momsavdrag vid
representations-

Vissa iakttagelser har gjorts vad gäller felaktigt momsavdrag vid
representation. Förvaltningen planerar att under hösten arbeta med att
rätta upp de felaktigheter som uppstått under året

fakturor
förekommer
fortfarande.

Rekommendationer:
Kvarstår från 2005. Se bilaga 2
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3.1.4 Anläggningstillgångar
Kontrollmål:
•
Bokföringsnämndens allmänna råd om anläggningsregister (BFNAR 2003:1)
efterlevs.

Iakttagelser och bedömningar:

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar förtecknas i anläggningsregistret. Rutinen är
dokumenterad. Registrering sker fortlöpande vid anskaffning av nya
anläggningstillgångar.
Avstämningar mellan anläggningsregistret och ekonomisystemet görs
månadsvis.
Avskrivningar av anläggningstillgångar sker månadsvis. Enligt
anvisningarna ska inventering ske årligen

3.1.5 Inventarier
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt hantering av
stöldbegärliga inventarier.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt hantering av
leasingavtal och leasad utrustning.

Iakttagelser och bedömningar:
Ett inventarieregister är infört inom LSF. Inventeringar har gjorts och
registrerats i allt väsentligt.
Rekommendationer:
Kvarstår från 2005. Se bilaga 2.

3.1.6 Kontroll av landstingets konst

Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt hantering av konst

Iakttagelser och bedömningar:
Konstansvarig är utsedd. Årets inventering av konst pågår.
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Rekommendationer:
Det är angeläget att årets inventering av konst slutförs.
3.1.7

Representation, resor i tjänsten, kurser och
konferenser

Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har utifrån landstingets centrala policy fastställt lokala
riktlinjer för representation, resor i tjänsten samt kurser och konferenser.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning av representation, resor i
tjänsten samt kurser och konferenser, som säkerställer att avvikelser från
fastställd policy uppmärksammas och åtgärdas.

Iakttagelser och bedömningar:
Dokumenterade föreskrifter och rutiner gällande intern representation
samt kurs och konferenser finns upprättade.
Deltagare och syfte
saknas i vissa fall i
anslutning till
representationsfakturor.

Genomförd stickprovsgranskning avseende representation visade att vid
flera tillfällena saknades syfte och deltagare i anslutning till fakturan. I
något fall har beloppsgränsen överskridits mot beslutat belopp. Felaktigt
momsavdrag har förekommit vid några tillfällen. Felen har rättats.
Vid granskning av resor samt kurs och konferenser påträffades flera fall
där beslut ej bifogats fakturan. Vid några tillfällen har program saknats i
anslutning till fakturan.
Revisionens sammanfattande bedömning är att gällande instruktioner inte
följs på ett helt tillfredsställande sätt.

Vid resor och
konferenser ska
beslut och
program bifogas
fakturan. Beslut
ska föregå resan.

Rekommendationer:
LSF bör säkerställa att beslutade regler för resor och representation följs.
LSF bör tillse att det på samtliga fakturor som avser representation,
konferenser och resor tydligt framgår syfte och deltagare. Vid resor och
konferenser ska beslut och program bifogas
fakturan.
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Den interna kontrollen i bokslutsprocessen –
Delårsbokslut

Kontrollmål:
• Bokslutsarbetet utförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
• SLL:s anvisningar och redovisningsprinciper följs.
• Rutiner finns för avstämningar och avstämningarna är dokumenterade.
• Värderingar och periodiseringar görs på ett adekvat sätt.
• Dokumentationen är föredömlig, tidsplanen har hållits.
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

Organisation av
bokslutsarbetet

X

Tillämpning av god
redovisningssed/
SLL:s redovisningsprinciper
Avstämningsrutiner

X

Värderingar och
periodiseringar

X

Tillämpning av SLL:s
rapporteringsanVisningar

X

SAMMANVÄGD
BEDÖMNING

X

Mycket
bra

X

Iakttagelser och bedömningar:
LSF har i allt väsentligt tillämpat SLL:s redovisningsprinciper. Samtliga
avstämningar fanns dokumenterade. I denna delårsgranskning har ett
mindre urval av interimsposter granskats. Vid årsgranskningen planeras
en mer omfattande granskning. Dokumentationen kan göras tydligare. Det
bör finnas underlag till posterna som tydligt bevisar dess existens,
tillhörighet, mm.
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Preliminärt omdöme: Acceptabelt

Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig organisation, med tydlig
fördelning av ansvar och befogenheter.
•
Nämnd/styrelse är bemannad på ett sätt som säkerställer sakligt oberoende
(icke jävsberoende) och tydlighet i roller. Gäller särskilt vid bolagskoncerner.
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig arbetsordning och instruktion
som klargör arbetsfördelning mellan nämnd/styrelse och förvaltningschef/
verkställande direktör (gäller även vid bolagsliknade driftformer).
•
Delegationsbestämmelser och attestinstruktioner är upprättade i enlighet
med gällande lagar, regler och anvisningar, och är väl dokumenterade.
Bestämmelser och instruktioner är fastställda av styrelse/nämnd.
•
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna är
uppdaterade/aktuella och ändamålsenliga.
•
Nämnd/styrelse har identifierat och värderat risker vad gäller eventuella
avvikelser från beslutsordningen i tillämpningen (riskanalys).
•
Nämnd/styrelse har fastställt rutiner som säkerställer att beslut om
ledningens resor, representation och förmåner, alltid sker i enlighet med
landstingets centrala ”Policy för representation och resor i tjänsten samt för
kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting” och aktuell
skattelagstiftning.
•
Attestförteckning och godkännare av övriga bokföringsåtgärder är fastställda
av förvaltningschef/motsvarande.
•
Nämnd/styrelse har säkerställt att aktuell ansvars- och
befogenhetsfördelning (organisation, delegationsbestämmelser,
attestinstruktioner mm) är kända inom verksamheten.
•
Nämnd/styrelse följer tillämpliga lagar, reglemente/bolagsordning,
ägarpolicyn samt gällande beslutsordning.
•
Beslut som nämnd/styrelse fattar finns dokumenterade i protokoll.
•
Bestämmelser och rutiner för anmälan av beslut fattade på delegation från
styrelse/nämnd, har följts.
•
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna har följts.
•
Uppföljning av tillämpningen av delegationsbestämmelserna har genomförts
och tillämpningens konsekvenser har bedömts.
•
Det finns en systematisk och regelbunden uppföljning och utvärdering
avseende ansvar och befogenheter. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Det är inte säkerställt att delegationsordning/instruktion och hanteringsordning är
tillräckligt kända i
verksamheten.

Iakttagelser och bedömningar:
Delegationsordning/Instruktion för Landstingsstyrelsens förvaltning
fastställdes i juni 2006. En hanteringsordning av beslut inom LSF har
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upprättats under året. Vi har noterat att denna hanteringsordning inte är
tillräckligt känd i organisationen.
Attest- och utanordningsinstruktion har upprättats för 2006.
Samordningen av administrativa funktioner inom LSF kan ha medfört att
implementeringen av ansvar och befogenheter ej haft samma takt som
beslutad organisationsförändring.
Rekommendationer:
Hanteringsordning av beslut inom LSF bör göras mer känd i
organisationen.

4.2

Informationssystem/Informationsteknik (IS/IT)

Preliminärt omdöme: Acceptabelt

Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har antagit informationssäkerhetsföreskrifter för den egna
organisationens specifika behov baserade på landstingsgemensamma
styrdokument för informationssäkerhet.
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig organisation för ITverksamheten.
•
Nämnd/styrelse har fastställt regler för etiska värderingar inom IT-området,
t.ex. instruktioner för användande av Internet.
•
Nämnd/styrelse har brutit ner fullmäktiges mål till operativa mål och
formulerat mål som säkerställer en ändamålsenlig IT-verksamhet.
•
Nämnd/styrelse har genom en analys identifierat händelser som påverkar
strategi och måluppfyllelse inom IT-området.
•
Nämnd/styrelse har genomfört risk/väsentlighetsanalys för IT-verksamheten
med koppling till mål och strategi samt antagit handlingsplaner/strategier för
att hantera de risker som bedömts som viktigast.
•
Ansvars- och rollfördelning är tydlig vad avser styrning av IT-utvecklingen
och förvaltningen av befintligt IT-stöd.
•
Beslutsgången i IT-frågor är tydlig och kan härledas från styrdokument och
strategiska vägval.
•
Verksamheten har beredskap för oplanerade avbrott beträffande viktiga ITsystem (kontinuitetsplanering).
•
Spårbarhet säkras genom adekvat loggning och tillräcklig kompetens
beträffande logguppföljning.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer informationsflödet mellan olika
nivåer för en god intern styrning och kontroll.
•
Det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen
och styrningen, som säkerställer en kontinuerlig kvalitetssäkring av ITverksamhetens väsentliga rutiner och processer.
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Iakttagelser och bedömningar:
Av ovanstående kontrollmål bedöms sju vara uppfyllda, fyra delvis och ett
icke uppfyllt.
Säkerhet
I 2005 års granskning av den interna kontrollen påvisades behov av
loggning. Enligt uppgift startade då en aktiviteter för att få fram en
beskrivning av vad som skall loggas, något som bestäms av respektive
informationsägare.
Årets granskning visar att det varit svårt att identifiera informationsägare,
vilket gör att problemet med loggning till stor del kvarstår.
Informationsägaren ansvarar också för klassificering av informationen.
För att komma tillrätta med detta problem, som LSF delar med en del
andra förvaltningar och bolag, tar landstingets informationssäkerhetschef i
höst fram en checklista med kontrollfrågor beträffande loggning. Frågorna
skall ställas till varje förvaltning/bolag inom SLL.
Inom LSF har lokala informationssäkerhetsriktlinjer arbetats fram under
året. Dessa riktlinjer, som gäller även Beställare Vård och FORUM,
beräknas, efter facklig förankring, beslutas av landstingsstyrelsen i
december.
Implementering och tillämpning av dessa lokala föreskrifter förväntas
förtydliga kraven på informationssäkerhet samt etiska krav i avtalen med
externa leverantörer av IT-tjänster.
Beträffande etiska normer för internetanvändning anser man inom LSF-IT
att uppföljningen av efterlevnad av sådana normer kan skötas av ITpersonalen men att utformandet av etiska normer bör ske centralt i
landstinget.
I de SLA- (Service level agreement) avtal som LSF tecknat med
driftleverantörerna framgår avbrottstid och åtgärdstid dock har man inte
alltid utarbetat reservrutiner att användas vid längre tids avbrott.
En informationssäkerhetssamordnare (gemensam för LSF, BV och
FORUM) har tillsatts, men är f.n. långtidssjukskriven. Vikariat kommer att
utannonseras.
Under året har bristerna beträffande dokumentation av backuprutiner för
f.d. Samhällsmedicins system åtgärdats.
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Risk- och väsentlighetsanlyser görs inom ramen för enskilda projekt både
vad beträffar LSF och FORUM, däremot har ingen övergripande riskanalys
av IT-området ägt rum.
Inom Centrum för vårdutveckling, FORUM, pågår ett projekt som syftar
till en förvaltningsmodell för e-tjänster. Häri kommer att ingå anvisningar
för hur man säkerställer att föreskrifter följts t ex beträffande säkerhet.
LSF delar ett serverrum med andra förvaltningar inom SLL samt en extern
verksamhet. Viss samverkan sker för att minska sårbarheten vid semestrar,
mm. Sådan samverkan är positiv men bör formaliseras så att ansvar, mm
blir tydligt.
Samordning
SMIL (Smarta inköp i landstinget) berör i hög grad IT-området. SMILavtalen gäller hårdvara, programlicenser etc.
Ett projekt (PRIO) pågår inom SLL för konsolidering av teknisk förvaltning
och drift av IT-systemen. Konsolideringen berör i första hand
vårdproducenterna. I ett senare skede även övriga förvaltningar och bolag.
Rekommendationer:
En övergripande riskanalys för IT-området rekommenderas för LSF.
För informationssystem som bedöms viktiga bör reservrutiner tillskapas
för att försäkra sig om kontinuitet i den verksamhet som är beroende av
systemet.
I samband med implementering av de nu framtagna
informationssäkerhetsriktlinjerna bör informationsägarrollen särskilt
uppmärksammas och dokumenteras. Detta för att komma tillrätta med
informationsklassificering och loggningsbehov.
LSF bör formalisera samverkan med de verksamheter med vilka man delar
serverrum.

4.3

PA/Lönerutiner

Preliminärt omdöme: Bra
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Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt organisation och riktlinjer som säkerställer att
den löpande hanteringen av löner och pensioner sker i enlighet med lagar
och landstingets regelverk.
•
Nämnd/styrelse har fastställt mål för att hanteringen av löner och pensioner
ska uppfylla lagar och landstingets regelverk.
•
Nämnd/styrelse har identifierat de händelser som kan få störst konsekvenser
för måluppfyllelsen.
•
Nämnd/styrelse har upprättat handlingsplaner för att hantera de
väsentligaste riskerna.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för en ändamålsenlig, rättvisande och korrekt
löpande hantering av löner och pensioner.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för att upptäcka och åtgärda eventuella fel i den
löpande hanteringen.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att aktuellt regelverk är känt av
berörda.
•
Nämnd/styrelse har tillfredsställande rutiner för incidentrapportering.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna
kontrollen i den löpande hanteringen av löner och pensioner. Tydliga system
för identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Rutinerna för
lönehantering
bedöms vara
ändamålsenliga
samt efterlevs i
allt väsentligt.

Iakttagelser och bedömningar:
PA/Lönerutiner
LSF har fastställt en organisation och riktlinjer som säkerställer att den
löpande hanteringen av löner och pensioner sker i enlighet med lagar och
landstingets regelverk. Rutinerna för lönerapportering bedöms vara
ändamålsenliga
Innan löneutbetalning granskas signallistor i lönesystemet. Bland annat
granskas samtliga nettolöner och bruttolöner överstigande vissa fastställda
belopp.
Samtliga granskade underlag har rapporterats på basis av godkända
underlag och har registrerats rätt i lönesystemet. Utanordningslistor tas
fram varje månad och kontrolleras av respektive chef. Avstämning mellan
lönesystemet och ekonomisystemet vad gäller semester- och löneskulden
sker varje månad. Aktuell attestantförteckning med namnteckningsprov
saknas. Det mesta attesteras elektroniskt med godkända behörigheter.
Dock finns fortfarande en del tilläggsersättningar m.m. som attesteras med
namnteckning.
Registeranalys har gjorts på lönematerial för perioden 2006010120060831. Anställningsuppgifter för 1.274 anställda samt rörliga
transaktioner. Vid kontroll av höga löner, låga/höga personnummer,
avvikande ersättningar har ingenting anmärkningsvärt noterats.

Rekommendationer
Aktuell attestantförteckning med namnteckningsprov ska tas fram.
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Upphandling och inköp

Preliminärt omdöme: Acceptabelt
Kontrollmål:
•
Nämnden/styrelsen har fastställt policy och riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten som överensstämmer med den av fullmäktige beslutade
upphandlingspolicyn, lagar och regler inom upphandlingsområdet.
•
Nämnden/styrelsen har en organisation/funktion för upphandlings- och
inköpsfrågor.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt regler för etiska värderingar och
affärsmässigt förhållningssätt gentemot leverantörerna.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt strategier och mätbara mål för upphandling
som syftar till en effektiv upphandlings- och inköpsverksamhet.
•
Nämnden/styrelsen har identifierat händelser som påverkar strategier och
måluppfyllelse inom upphandlings- och inköpsområdet.
•
Nämnden/styrelsen har identifierat och bedömt de risker som är förknippade
med de för verksamheten strategiska upphandlingarna.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt strategier/handlingsplan för att hantera de
risker som bedömts som viktigast.
•
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att upphandling och inköp
sker affärsmässigt, enligt landstingets upphandlingspolicy och miljöprogram
samt i övrigt enligt lagar och regler.
•
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att uppföljning och
utvärdering görs utifrån tecknade avtalsvillkor. Nämnden/styrelsen
informeras om utvärderingen av strategiska avtal.
•
Nämnden/styrelsen har system som ger tillförlitlig information om
upphandlings- och inköpsvolymer inklusive direktupphandlingar.
•
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att mål och strategier för
upphandling och inköp är kända i organisationen.
•
Nämnden/styrelsen utvärderar systematiskt och regelbundet den interna
kontrollen och styrningen av upphandlings- och inköpsverksamheten. Tydliga
system för identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

I allt väsentligt
anlitas konsulter
som SLL har
tecknat ramavtal
med.

Iakttagelser och bedömningar:
Revisionskontoret har granskat kostnader för konsulter f ör att bedöma om
LSF har följt LOU och använt SLL:s ingångna ramavtal. Granskningen
visar att LSF i huvudsak anlitar de konsulter som SLL har ramavtal med
och avropsavtal finns upprättat.
Revisionskontoret har noterat att det vid ett fåtal tillfällen har inte rätt
person enligt delegationsordningen beslutat om konsultkostnaden.
Kostnaden har i några fall blivit dyrare än vad som sägs i gällande
delegationsbeslut. Kompletterande beslut har tagits i efterhand.
Rutinen för beslutshantering ska följas och beslut om anlitande av konsult
ska fattas innan uppdraget startar och ska omfatta hela uppdraget.
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Rekommendationer:
Beslut ska fattas i enlighet med fastställd delegationsordning och innan
uppdraget startas.

5.

Övrigt

5.1

Ledningsnära kostnader

Iakttagelser och bedömningar:
Ledningsnära kostnader har granskats under 2006. Det har inte iakttagits
något väsentligt.
5.2

Miljö

Iakttagelser och bedömningar:
Miljöledningssystemet certifierades den 9 nov 2004. Under året har
miljöledningssystemet re-certifierats och uppdaterats enligt ny standard.

6.

Slutsatser och rekommendationer

Mot bakgrund av de iakttagelser som redovisas i bilaga 1 ger revisionen
följande rekommendationer:
Att åtgärdas före slutrevision:
Arbetet med att upprätta en komplett och sammanhållen
systemdokumentation bör färdigställas under hösten 2006.
Det är angeläget att årets inventering av konst slutförs.
LSF bör säkerställa att beslutade regler för resor och representation följs.
LSF bör tillse att det på samtliga fakturor som avser representation,
konferenser och resor tydligt framgår syfte och deltagare. Vid resor och
konferenser ska beslut och program bifogas
fakturan.
Aktuell attestantförteckning med namnteckningsprov ska tas fram.
Beslut ska fattas i enlighet med fastställd delegationsordning och innan
uppdraget startas.
En övergripande riskanalys för IT-området rekommenderas för LSF.
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LSF bör formalisera samverkan med de verksamheter med vilka man delar
serverrum.
Att åtgärdas före utgången av år 2007:
Hanteringsordning av beslut inom LSF bör göras mer känd i
organisationen.
För informationssystem som bedöms viktiga bör reservrutiner tillskapas
för att försäkra sig om kontinuitet i den verksamhet som är beroende av
systemet.
I samband med implementering av de nu framtagna
informationssäkerhetsriktlinjerna bör informationsägarrollen särskilt
uppmärksammas och dokumenteras. Detta för att komma tillrätta med
informationsklassificering och loggningsbehov.

Bilaga 2

Sammanställning och uppföljning av lämnade
rekommendationer
Gransk- Rekommendation
ningsår

Följs upp
år

2005

2006

2005

2004

2005

2005

I den stora
omställningen som
genomförs inom LSF
och som ännu ej
slutförts är det särskilt
angeläget att styrning
och kontroll över
förändringsprocessen
och löpande
verksamhet ges hög
uppmärksamhet.
Förvaltningen skall
säkerställa och
förtydliga
ansvarsförhållanden
beträffande driften av
ekonomisystemet.
År 2004
rekommenderade
revisionskontoret att
rutiner för hanteringen
av inventarieregister
bör utvecklas och göras
kända i organisationen
så att händelser av
typen flytt/utrangering/
försäljning snabbt kan
registreras och på så
sätt säkerställa att
registret ständigt är
uppdaterad.
Konstansvarig skall
tillse att inventering
sker årligen och
redovisas till
kulturförvaltningen
enligt anvisningar.
Efterlevnaden och
uppföljning av
behörighetsrutiner
måste förbättras för att
förhindra inaktuella
användarkonton.

2006

Åtgärdat
Kommentar
Ja Nej Delvis
X
Pågår

X

Nytt avtal
med
driftleverant
ör
Klart 2006.

2005

X

Pågår
Klart 2006

2005

X

Pågår

2005

X

Pågår
Klart 2006
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2005

2005

2005

2005

2005

2005

Säkerhetskraven inkl.
etiska krav kring
internetanvändningen
bör tydligt framgå och
följas upp i de avtal
som LSF-IT tecknar.
En rutin bör upprättas
som säkerställer att när
en anställning upphör
så skall samtliga
berörda informeras om
detta så att inte felaktig
löneutbetalning sker.
Fortsatt hög
uppmärksamhet
erfordras för att
undvika
förtroendeskadligt
beteende inom området
för resor,
representation och
konferenser.
Då delårsbokslutet
tidsmässigt sammanfaller med budgetprocessen och prognosarbetet finns en stor risk
att kvaliteten på någon
av processerna kan
variera då mycket
arbete ligger på ett
fåtal nyckelpersoner.
Revisionskontoret
rekommenderar att en
översyn av tidplaner
och organisatorisk
arbetsfördelning görs så
att förvaltningen
säkerställer kvalitén på
samtliga ekonomiprocesser.
Förvaltningen bör följa
de lagar och regler som
finns inom upphandlingsområdet. Det är
mycket viktigt att en
central enhet hanterar
frågorna föredömligt.
Med anledning av
omorganisationen har
ännu inte samtliga
företrädare funnit sina
former och uppfattat
sina uppdrag. Det är
mycket viktigt i en

2006

X

Ska
uppmärksammas i
kommande
avtal

2005

X

Angläget att
detta
klargörs
snarast

2006

X

Pågår

2006

X

Pågår

2006

X

Pågår

2006

X
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2005

2006

2006

2006
2006

2006

2006

2006

organisation med
många nivåer att
rutiner för
kommunikation är
ändamålsenlig.
Ett fortsatt arbete med
att identifiera risker,
informera och följa upp
och analysera
ledningsnära kostnader
rekommenderas i syfte
att undvika felaktigt
och förtroendeskadligt
beteende.
Forum bör etablera
fungerande uppföljning
av sina
samarbetsöverenskom
melser.
Arbetet med att
upprätta en komplett
och sammanhållen
systemdokumentation
bör färdigställas under
hösten 2006.
Det är angeläget att
årets inventering av
konst slutförs.
LSF bör säkerställa att
beslutade regler för
resor och
representation följs.
LSF bör tillse att det på
samtliga fakturor som
avser representation,
konferenser och resor
tydligt framgår syfte
och deltagare. Vid resor
och konferenser ska
beslut och program
bifogas
fakturan.
Aktuell
attestantförteckning
med
namnteckningsprov ska
tas fram.
Beslut ska fattas i
enlighet med fastställd
delegationsordning och
innan uppdraget
startas.
Hanteringsordning av
beslut inom LSF bör
göras mer känd i
organisationen.

2006

X

Pågår

2006

Ny

2006

Ny

2006

Ny

2006

Ny

2006

Ny

2006

Ny

2006

Ny
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2006

2006

2006

2006

En övergripande
riskanalys för ITområdet
rekommenderas för
LSF.
För informationssystem
som bedöms viktiga bör
reservrutiner tillskapas
för att försäkra sig om
kontinuitet i den
verksamhet som är
beroende av systemet.
I samband med
implementering av de
nu framtagna
informationssäkerhetsri
ktlinjerna bör
informationsägarrollen
särskilt
uppmärksammas och
dokumenteras. Detta
för att komma tillrätta
med
informationsklassificerin
g och loggningsbehov.
LSF bör formalisera
samverkan med de
verksamheter med vilka
man delar ett
serverrum.

2006

Ny

2007

Ny

2007

Ny

2006

Ny
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Sammanställning och uppföljning av lämnade
rekommendationer FORUM
GRANSKNINGSÅR
2005

2005

2005

2005

2005

2005
2005

REKOMMENDATION Följs upp ÅTGÄRDAT
år
Ja
Nej Del
-vis
Forum bör kraftigt
2006
X
prioritera att införa en
systematisk modell
för styrning, uppföljning och rapportering
av all verksamhet.
Det är väsentligt att
2006
X
budget och övrig
verksamhetsplanering
sker i en
sammanhållen
process.
Eftersom Forum
2006
X
bedriver många
projekt och uppdrag
är det viktigt att
ekonomi, resultat och
kvalitet planeras och
följs upp på ett systematiskt sätt.
Mål/mått för att mäta 2006
X
verksamhetens
kvalitet måste
formuleras för all
verksamhet.
Rutinerna kring
2006
X
hantering av
patientmedel vid
Arbets- och
miljöenheten kan
förbättras genom att
avstämning av
patientavgifter som
betalas med
kontokort sker regelbundet, ett
avstämn.kvitto tas
fram vid dagens slut
och att makulerade
kvitton sparas.
Rutinen kring
2006
X
kassahanteringen bör
färdigställas.
Samtliga projekt gås
2006
X
igenom med avsikten
att fastställa om det
är ”verkliga” projekt
vars medel får

KOMMENTAR

VP-plan
beslutades i
juni, utv.arbetet
fortsätter.
Arbete pågår.

Arbete pågår.

Arbete pågår.

Arbete pågår
Arbete pågår.
Systematisk
översyn av
projekthanterin
g har påbörjats
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GRANSKNINGSÅR

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

REKOMMENDATION Följs upp ÅTGÄRDAT
KOMMENTAR
år
Ja
Nej Del
-vis
balanseras över åren.
och ska
avslutas under
året.
Underlagen till
2006
X
Arbete pågår.
projekten förbättras.
Se ovan.
Avtal ska alltid finnas
med extern part.
Otydligheter i
2006
X
Utvärdering
förhållandet mellan
kommer att ske
de samordnade ad2006
ministrativa delarna
inom LSF och Forum
bör redas ut.
Enhetliga regler och
2006
X
Se LSF
rutiner för jäv och
bisysslor bör
fastställas och
tillämpas så snart
som möjligt.
Dokumenterade
2006
X
Ingår numera i
rutiner för
LSF.
behörighetsadministr
ationen och
incidentrapportering
bör tas fram.
Forum bör undersöka 2006
X
Ingår numera i
möjligheten att
LSF.
begränsa
behörigheten så att
så få som möjligt kan
göra hela
utbetalningskedjan.
Ansvaret åvilar
redovisningsenheten
inom LSF ekonomi.
Rutinerna för
2006
X
Ingår numera i
backuphantering och
LSF.
uppföljningar för de
lokala IT-systemen
bör dokumenteras.
En risk- och
2006
Ansvaret har
väsentlighetsanalys
övergått till
för IT-verksamheten
LSF.
med koppling till mål
Rek. utgår.
och strategi bör
genomföras.
Forum bör upphandla 2006
Ansvaret har
och uppdatera ett
övergått till KS.
gammalt avtal
Rek. utgår.
avseende
systemunderhåll.
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Löpande granskning av intern kontroll
2006
Koncernfinansiering

▶

Prognosen för det ekonomiska resultatet är
673 mkr.

▶
▶

Styrningen bedöms preliminärt som bra

▶

Den interna kontrollen bedöms preliminärt som
tillräcklig

▶

Av delårsbokslutet framgår att prognosticerat
resultatet är 572 mkr bättre än resultatkravet
på 101 mkr.

Räkenskaperna bedöms preliminärt vara
rättvisande
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2

Revisionens omfattning och inriktning

Härmed avrapporteras den löpande granskningen av den interna kontrollen vid
Koncernfinansiering (KcFi) år 2006. Revisionen har utförts i enlighet med
kommunallagen, landstingets regler och anvisningar samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen har utgått från den av de förtroendevalda revisorerna fastställda
revisionsplanen och av revisionsdirektören fastställd planPM.
Den löpande granskningen av den interna kontrollen vid har omfattat:
• bevakning av beslutsprocess, nämnd/styrelsehandlingar samt andra
handlingar av betydelse
• uppföljning av hur tidigare års rekommendationer har åtgärdats
• löpande revision av den interna kontrollen utifrån fastställda
kontrollmål. Rutingranskning och stickprovsvis substansgranskning har
genomförts.
Revisionskontoret har under året kommunicerat revisionens planering och
genomförd granskning med förvaltningsledningen.
Revisionen har skett under ledning av biträdande revisionsdirektör
Peter Ahnfeldt. Granskningen har utförts av Mona Blom och Åsa Runeström vid
revisionskontoret.
Rapporten är disponerad så att den i en första sammanfattande del ger en övergripande bild av granskningens iakttagelser, omdömen och rekommendationer.
I bilaga 2:1 redovisas mer utförliga kommentarer och samtliga rekommendationer, inom vart och ett av granskningsområdena. De omdömen som avges är
preliminära inför slutrevisionen av 2006 års verksamhet.
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2.

3

Sammanfattande bedömning

En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt
utförd verksamhet. Preliminära bedömningar av den interna kontrollen
sammanfattas enligt nedan. Slutliga bedömningar kommer att lämnas i
årsrapporten. Detaljerade kommentarer till respektive granskningsområde
återfinns i bilaga 2.1.
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

Mycket
bra

Trend1)

Bil. 2.1
sida

Styrning

X

Î

1-3

Den ekonomiska
redovisningens
kvalitet
Löpande redovisning
IK i delårsbokslutet

X
X

Î
Î

3-5
5-7

X

Î

7-8

De administrativa
kontrollernas
kvalitet
Ansvar/
Befogenheter
IS/IT
PA/Lönerutiner
Upphandling/inköp
1)

ET
ET
ET

ET
ET
ET

ET
ET
ET

ET
ET
ET

ET
ET
ET

ET
ET
ET

Avser förändring jämfört med 2005. Ò innebär ett bättre betyg Î innebär oförändrat betyg
Ô innebär ett sämre betyg

KcFi är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande
karaktär redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen
verksamhet. Koncernredovisningsavdelningen inom Landstingsstyrelsens
förvaltning svarar för det administrativa stödet.
KcFi har inga mål eller uppdrag utöver resultatkravet på 101 mkr före
bokslutsdispositioner och skatt i fullmäktiges budget för år 2006. För att nå
resultatet är KcFi bland annat beroende av skatteintäkternas och pensionskostnadernas utveckling, vilka även är av central betydelse för hela SLL.
På grund av att det inte går att styra skatteintäkternas och pensionskostnadernas utveckling är det istället angeläget att KcFi har rutiner för uppföljning och
rapportering som tillgodoser koncernledningens behov av beslutsunderlag.
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Inom granskningsområde styrning bedömer revisionen att KcFi har tillfredsställande rutiner för uppföljning och rapportering av den ekonomiska
utvecklingen.
Vid granskningen den löpande redovisningen har inga väsentliga avvikelser
från de kontrollmål som är tillämpliga för KcFi iakttagits.
Den interna kontrollen i bokslutsprocessen har i allt väsentligt bedömts
som tillräcklig.
Vid granskningen av ansvar och befogenhet framkom att KcFi för närvarande genomför en översyn av ansvars- och arbetsfördelningen i förhållande till
övriga enheter inom SLL. Detta är i överensstämmelse med de rekommendationer revisionen lämnade i samband med granskningen av årsbokslutet 2005.
I 2005 års rapport avseende den löpande granskningen av den interna kontrollen samt i årsrapporten framfördes ett antal rekommendationer. Flertalet
rekommendationer har delvis åtgärdats. I bilaga 2 presenteras en mer utförlig
redogörelse för hur revisionens tidigare rekommendationer har hanterats.

Sammanfattande bedömning
Styrningen bedöms preliminärt som bra.
Räkenskaperna bedöms preliminärt vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms preliminärt som tillräcklig.

..............................................................
Peter Ahnfeldt
Biträdande revisionsdirektör
..........................................................
Åsa Runeström
Revisor
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Löpande granskning av intern kontroll
2006
Koncernfinansiering
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Inledning

I denna bilaga redovisas iakttagelser och kommentarer från de
granskningsinsatser som genomförts, i förhållande till uppställda och
tillämpliga kontrollmål.
Granskningen har genomförts av Mona Blom och Åsa Runeström,
revisionskontoret.

2.

Styrning

2.1

Granskning av styrningen

Preliminärt omdöme: Bra
Ett sammanfattande omdöme ges om hur nämnder/styrelser styr verksamhet och ekonomi, samt redovisningen av verksamhetens kvalitet. Bedömningen av styrning avser såväl formerna som verksamhetens resultat.
Kontrollmål:
•
Nämndens/styrelsens arbete präglas av en lyhördhet för och acceptans av de
mål, värderingar och riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
•
Dessa övergripande värderingar präglar hela organisationen och dess
verksamheter.
•
Nämndens/styrelsens arbete utgår ifrån ett gemensamt uppdrag och präglas
av en insikt om styrelsens ansvar.
•
Nämnden/styrelsen säkerställer att det i organisationen finns den kunskap
och kompetens som krävs för att genomföra verksamhetens uppdrag.
•
Nämnd/styrelse har en fastställd intern budget/verksamhetsplan med
mätbara mål (ekonomi, verksamhet och kvalitet) som överensstämmer med
fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget/resultatkrav.
•
Nämnd/styrelse har en konkret strategi/handlingsplan för hur de lokala
målen och budgeterade nyckeltal skall uppnås (inom tillgänglig ekonomisk
ram).
•
Nämnd/styrelse i beställar-/utförarorganisationen tecknar avtal/överenskommelser i överensstämmelse med fastställda mål.
•
Nämnd/styrelse har genomfört och dokumenterat en riskanalys där risker för
verksamhetens ekonomi, inriktning och kvalitet identifierats och värderats.
•
Strategier/handlingsprogram finns för att förebygga och hantera risker av
väsentlig betydelse.
•
Nämnd/styrelse har fungerande instrument för styrning och uppföljning av
ekonomi, verksamhet och kvalitet.
•
Nämnd/styrelse har en ändamålsenlig, tillförlitlig och överblickbar
redovisning av ekonomi, verksamhet och kvalitet såväl under året som i
årsredovisningen.
•
Avvikelser mellan budget och prognos/utfall har analyserats och kommenterats på ett tillfredsställande sätt, såväl under året som i årsredovisningen.
•
Nämnd/styrelse har vid större avvikelser beslutat om korrigeringsåtgärder.
•
Nämnd/styrelse följer upp att beslutade åtgärder vidtas och får förväntade
effekter.
•
Mål och strategier som rör verksamhetens innehåll, ekonomi och kvalitet är
kommunicerade och väl kända internt i organisationen.
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Det finns en systematisk/regelbunden utvärdering av styrningen, inklusive
nämndens/styrelsens eget arbete. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Landstingsfullmäktige (LF) har i budget för år 2006 beslutat att resultatkravet för Koncernfinansiering (KcFi) uppgår till 101 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. LF har därutöver inte fastställt några mål och
uppdrag för KcFi.
Landstingsstyrelsen (LS) har ej fastställt specifika styrdokument för KcFi.
På grund av att LF och LS inte fastställt andra mål och uppdrag än
resultatkravet så har revisionen avgränsats till uppföljningen och
rapporteringen av den ekonomiska utvecklingen.
KcFi har inga egna kostnader och intäkter, utan resultatet är beroende av
bland annat skatteintäkternas och pensionskostnadernas utveckling, vilka
KcFi inte har någon möjlighet att påverka. Det är istället viktigt att KcFi
har uppföljnings- och rapporteringsrutiner som tillgodoser koncernledningens behov av beslutsunderlag.
KcFi upprättar och lämnar månadsbokslut i enlighet med anvisningarna
från Koncernredovisningsavdelningen (Kcr) inom LSF.
I månadsboksluten för år 2006 har KcFi lämnat följande helårsprognoser
efter bokslutsdispositioner och skatt: 90 mkr i februari, 245 mkr i mars,
234 mkr i april, 433 mkr i maj och 742 mkr i juli.
Förklaringsposter till den förbättrade helårsprognosen är i juli månads
bokslut bland annat statligt omställningsstöd 200 mkr, förbättrad skatteintäktsprognos 919 mkr och räntekostnader lägre än budget 120 mkr.
Från och med år 2006 finns i månadsboksluten avsnitt 5 Riskfaktorer som
behandlar de osäkra posterna i prognosen. Fram till och med juli månad
omnämndes pensionskostnaderna, de interna räntorna och skatteintäkternas utveckling som de främsta riskfaktorerna. För de interna räntorna och
skattintäkterna redovisade KcFi en grov uppskattning av storleken på
variationerna.
Revisionen bedömer det som positivt att KcFi i månadsboksluten redovisar
de riskfaktorer som de anser är av störst betydelse för helårsprognosen.
Konsekvenserna av de olika riskfaktorerna kan dock redovisas tydligare.
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Enligt revisionens bedömning har KcFi tillfredsställande rutiner för
uppföljning och rapportering av den ekonomiska utvecklingen.
Rekommendationer:
KcFi bör utveckla helårsprognosen i månadsboksluten så att konsekvenserna av de olika riskfaktorerna tydligare framgår. Detta kan till exempel
ske genom grafisk illustration.
2.2

Delårsbokslut – resultat och måluppfyllelse

KcFi prognosticerar i delårsbokslutet ett positivt resultat på 673 mkr.
Prognosticerat resultat är 572 mkr bättre än LF:s resultatkrav på 101 mkr.
Enligt revisionens bedömning lämnar KcFi tillfredsställande förklaringar
till budgetavvikelsen i delårsbokslutet.
Förutsatt att KcFi når det prognosticerade resultatet så uppfylls det av LF
fastställda resultatkravet på 101 mkr.
2.3

Framtagande av intern kontrollplan

Av delårsbokslutet 2006 framgår att arbetet med att ta fram en intern
kontrollplan förväntas vara slutfört vid årsskiftet. Hittills vidtagna
åtgärder eller planerade åtgärder framgår ej.

3.

Bedömning av den ekonomiska redovisningens kvalitet

På grund av att KcFi uteslutande är en central redovisningsenhet, utan
egen personal och verksamhet, så har granskningen av följande rutiner
utgått:
• Redovisningssystem
• Hantering av kontanta medel
• Anläggningstillgångar
• Inventarier
• Kontroll av landstingets konst
• Förråd
• Läkemedelsförråd
• Representation, resor i tjänsten, kurser och konferenser.
3.1

Löpande redovisning

Preliminärt omdöme: Bra
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Generella kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt organisation och riktlinjer som säkerställer att
den löpande redovisningen sker i enlighet med lagen om kommunal
redovisning, god redovisningssed och landstingets regelverk.
•
Nämnd/styrelse har fastställt mål för att den löpande redovisningen ska
uppfylla lagen om kommunal redovisning, god redovisningssed och
landstingets regelverk (existens, värdering, redovisning, klassificering,
rubricering).
•
Nämnd/styrelse har identifierat de händelser som kan få störst konsekvenser
för måluppfyllelsen.
•
Nämnd/styrelse har upprättat handlingsplaner för att hantera de
väsentligaste riskerna.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för en rättvisande löpande redovisning.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för att upptäcka och åtgärda eventuella fel i den
löpande redovisningen.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att aktuellt regelverk är känt av
berörda.
•
Nämnd/styrelse har tillfredsställande rutiner för incidentrapportering.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna
kontrollen och styrningen av den löpande redovisningen. Tydliga system för
identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Erfaren personal arbetar med redovisningen och prognoserna för Kcfi.
Resurser har avsatts för att utreda och reglera de äldre fordringar och
skulder som revisionen tidigare har iakttagit i balansräkningen.
I samband med granskningen av delårsrapporten har revisionen inte iakttagit några väsentliga avvikelser i de moment som är tillämpliga för KcFi.
3.1.1 Leverantörsfakturor
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har i förekommande fall rutiner för en korrekt hantering av
elektroniska leverantörsfakturor.

Iakttagelser och bedömningar:
Elektroniska fakturor förekommer inte inom KcFi.
3.1.2 Kundfakturor
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har en tillfredsställande kravrutin.

Iakttagelser och bedömningar:
I och med att faktureringen för de anläggningstillgångar som fanns i
leasingstocken från Garnis upphörde 2005-09-01 så fakturerar KcFi ej
längre externa kunder. I samband med granskningen av delårsbokslutet
återfanns inga kundfordringar i balansräkningen.

Revisionskontoret 2006-10-17

5

Enligt revisionens bedömning finns det inte något behov av en kravrutin.
3.1.3 Moms
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt beräkning av kompensationen avseende den icke momspliktiga verksamheten.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att korrekt uppgift avseende
återsökning i kommunkontosystemet lämnas till Landstingskontoret för
slutlig redovisning till Skatteverket.

Iakttagelser och bedömningar:
Den ingående momsen som redovisas inom KcFi avser ej skattepliktig
verksamhet. Ett fåtal fakturor innehåller moms.
I samband med granskningen av delårsrapporten har revisionen inte
iakttagit några väsentliga avvikelser.
3.2

Den interna kontrollen i bokslutsprocessen –
Delårsbokslut

Kontrollmål:
• Bokslutsarbetet utförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
• SLL:s anvisningar och redovisningsprinciper följs.
• Rutiner finns för avstämningar och avstämningarna är dokumenterade.
• Värderingar och periodiseringar görs på ett adekvat sätt.
• Dokumentationen är föredömlig, tidsplanen har hållits.
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

Organisation av
bokslutsarbetet

X

Tillämpning av god
redovisningssed/
SLL:s redovisningsprinciper
Avstämningsrutiner

X

Värderingar och
periodiseringar

X

Tillämpning av SLL:s
rapporteringsanvisningar

X

SAMMANVÄGD
BEDÖMNING

X

X

Mycket
bra
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Iakttagelser och bedömningar:
Delårsrapporten
Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med
anvisningarna.
Av delårsrapporten framgår inte att KcFi för närvarande genomför en
översyn av ansvars- och arbetsfördelning i förhållande till övriga enheter
inom SLL. Vidare finns det planer på omfattande förändringar av
kontoplanen och införande av Contempus inför år 2007.
För utförlig information angående skatteintäkterna hänvisar KcFi till
delårsbokslutet för landstingskoncernen.
Delårsrapporten innehåller inte information om den ansvarsförbindelse på
drygt 18 mdr avseende pensioner och löneskatt som hanteras inom KcFi.
Uppgifterna återfinns i delårsbokslutet för landstingskoncernen.
Resultaträkningen
I enlighet med anvisningarna innehåller delårsbokslutet en aggregerad
resultaträkning. Bilaga B till delårsbokslutet utgörs av resultaträkning per
2006-08-31 från koncernrapporteringssystemet Cognos.
Enligt revisionens bedömning är posterna i allt väsentligt korrekt klassificerade och värderade. Revisionen bedömer det som positivt att KcFi
bifogat fullständig resultaträkning per 2006-08-31 till delårsbokslutet.
Balansräkningen
I enlighet med anvisningarna innehåller delårsbokslutet ingen balansräkning. Bilaga A till delårsbokslutet utgörs av balansräkning per 200608-31 från koncernrapporteringssystemet Cognos.
I enlighet med revisionens tidigare rekommendationer pågår inom KcFi ett
arbete med att utreda och reglera äldre fordringar och skulder. År 2006
har äldre hyres- och momsfordringar/skulder reglerats.
Revisionen bedömer det som tillfredsställande att dessa fordringar/
skulder har reglerats och har för avsikt att följa det pågående arbetet med
att utreda och reglera återstående äldre fordringar och skulder.

Enligt revisionens bedömning är posterna i allt väsentligt korrekt klassificerade och värderade. Revisionen bedömer det som positivt att KcFi
bifogat balansräkning per 2006-08-31 till delårsbokslutet.
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Finanspolicyn
Enligt delårsrapporten har KcFi ej gjort några avsteg från finanspolicyn.
Revisionen har ej iakttagit någon avvikelse.
Avrapportering av uppdrag enligt LF:s beslut om budget 2006
KcFi har ej bifogat avrapportering av uppdrag på grund av att KcFi ej
erhållit uppdrag i LF:s beslut om budget 2006
Efterlevnad policybeslut
I enlighet med anvisningarna har KcFi bifogat bilaga Efterlevnad
policybeslut. Enligt uppgift i bilagan följer KcFi helt de policys som är
tillämpliga för KcFi. Revisionen har ej gjort avvikande iakttagelser.
Rekommendationer:
Delårsrapportens informationsvärde skulle öka om KcFi lämnade
kortfattad information om det pågående utvecklingsarbetet.
Skatteintäkterna och ansvarsförbindelsen avseende pensioner och löneskatt är så betydelsefulla för KcFi att utförlig information bör lämnas i
delårsrapporten för KcFi.

4.

Bedömning av de administrativa
kontrollernas kvalitet

På grund av att KcFi är en central redovisningsenhet utan egen personal
och verksamhet så har granskningen av följande rutiner utgått:

• IS/IT
• PA/Lönerutiner
• Upphandling
4.1

Ansvar och befogenheter

Preliminärt omdöme: Bra
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig organisation, med tydlig
fördelning av ansvar och befogenheter.
•
Nämnd/styrelse är bemannad på ett sätt som säkerställer sakligt oberoende
(icke jävsberoende) och tydlighet i roller. Gäller särskilt vid bolagskoncerner.
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig arbetsordning och instruktion
som klargör arbetsfördelning mellan nämnd/styrelse och förvaltningschef/
verkställande direktör (gäller även vid bolagsliknade driftformer).
•
Delegationsbestämmelser och attestinstruktioner är upprättade i enlighet
med gällande lagar, regler och anvisningar, och är väl dokumenterade.
Bestämmelser och instruktioner är fastställda av styrelse/nämnd.
•
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna är
uppdaterade/aktuella och ändamålsenliga.

Revisionskontoret 2006-10-17

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

8

Nämnd/styrelse har identifierat och värderat risker vad gäller eventuella
avvikelser från beslutsordningen i tillämpningen (riskanalys).
Nämnd/styrelse har fastställt rutiner som säkerställer att beslut om
ledningens resor, representation och förmåner, alltid sker i enlighet med
landstingets centrala ”Policy för representation och resor i tjänsten samt för
kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting” och aktuell
skattelagstiftning.
Attestförteckning och godkännare av övriga bokföringsåtgärder är fastställda
av förvaltningschef/motsvarande.
Nämnd/styrelse har säkerställt att aktuell ansvars- och
befogenhetsfördelning (organisation, delegationsbestämmelser,
attestinstruktioner mm) är kända inom verksamheten.
Nämnd/styrelse följer tillämpliga lagar, reglemente/bolagsordning,
ägarpolicyn samt gällande beslutsordning.
Beslut som nämnd/styrelse fattar finns dokumenterade i protokoll.
Bestämmelser och rutiner för anmälan av beslut fattade på delegation från
styrelse/nämnd, har följts.
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna har följts.
Uppföljning av tillämpningen av delegationsbestämmelserna har genomförts
och tillämpningens konsekvenser har bedömts.
Det finns en systematisk och regelbunden uppföljning och utvärdering
avseende ansvar och befogenheter. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Med anledning av de rekommendationer som revisionen lämnade i samband med granskningen av årsredovisningen år 2005, pågår en översyn av
ansvars- och arbetsfördelningen mellan KcFi och andra enheter inom SLL.
Enligt uppgift kommer revisionens övriga rekommendationer att åtgärdas i
takt med den pågående översynen. Revisionen följer det pågående arbetet.

5.

Övrigt

På grund av att KcFi är en central redovisningsenhet utan egen personal
och verksamhet så har granskningen av följande rutiner utgått:
• Ledningsnära kostnader
• Miljö.

6.

Slutsatser och rekommendationer

Mot bakgrund av de iakttagelser som redovisas i bilaga 1 ger revisionen
följande rekommendationer:
Att åtgärdas före slutrevision:
KcFi bör utveckla helårsprognosen i månadsboksluten så att konsekvenserna av de olika riskfaktorerna tydligare framgår.
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Att åtgärdas före utgången av år 2007:
KcFi bör överväga att i delårsrapporten lämna kortfattad information om
eventuellt utvecklingsarbete som pågår.
KcFi bör i delårsrapport lämna så utförliga information som det är möjligt,
om betydelsefulla poster såsom skatteintäkter och ansvarsförbindelsen
avseende pensioner och löneskatt.

Bilaga 2

Sammanställning och uppföljning av lämnade
rekommendationer
Granskningsår

Rekommendation

2003

Utvärdering och reglering av äldre hyresoch moms- fordringar/
skulder bör ske.
Underlag för bokföring
ska uppfylla kraven i
lagen om kommunal
redovisning.
Rutiner för bokföring av
udda transaktioner som
uppgår till väsentliga
belopp bör införas.
Uppskattning i mkr av
de riskfaktorer som har
identifierats för
prognosen.

2004

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

LS bör i sin budgetberedning för KcFi
förtydliga de intäkter
och kostnader som ska
redovisas hos KcFi.
KcFi bör utreda möjligheterna att omfördela
uppgifterna till andra
enheter inom SLL alt.
erhålla ytterligare
resursförstärkning.
Otydligheter som finns i
ansvars- och arbetsfördelning mellan KcFi
och andra enheter inom
SLL bör lyftas till LS.
Finansledningen bör
överväga om det finns
skäl att föra fram
förändringar i finanspolicyn till beslut i LF.
Vidaredelegeringen från
landstingsdirektören bör
förtydligas.
Attestinstruktionen bör
förtydligas så att attesträtt, givna befogenheter, överensstämmer
med tilldelat ansvar.

Följs upp
år

Kommentar

Åtgärdat
Ja

Nej

Delvis

X

2005
2006

X

2005
2006

X

Avsåg fåtal
underlag i
ÅR2004 och
ÅR2005.

DÅR 2006

X

2006

X

2006

X

2006

X

2006

Saknas i
DÅR2006,
men finns i
månadsboksluten 2006.
I budgetdirektiven för 2007
har vissa
förtydliganden
gjorts.
En översyn
och omfördelning av
uppgifter
pågår.
Avser de otydligheter som
ej löses vid
översynen enl
ovan.

X

2006

X

2006

X

Ska hanteras i
samband med
IK-arbetet.
-”-

Bilaga 3

LS Löp rapp-06

Löpande granskning av intern kontroll
2006
Landstingsfastigheter
- landstingsstyrelsens redovisningsenhet för
fastighetsägandet

▶

Prognosen för det ekonomiska resultatet är 569,4
mkr att jämföra med budgeterade 485 mkr.

▶
▶

Styrningen bedöms preliminärt som mycket bra.

▶

Den interna kontrollen bedöms preliminärt som
tillräcklig.

▶

Underhållsåtgärder är kraftigt försenade och
utfallet i delårsbokslutet på 69,3 mkr är hela 52.8
mkr lägre än budgeterat. Trots det visar
årsprognosen på ett planerat underhåll i nivå med
budget 236,3 mkr.

▶

Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna
har i jämförelse med föregående år ökat något från
91 till 92 %. Den redovisade vakansgraden är
alltjämt hög, det är viktigt att bolaget fortsätter att
arbeta aktivt med frågan.

▶

Miljöredovisningen är väl utvecklad och resultaten
visar att miljöarbetet på de flesta punkter pågår
enligt målsättningarna.

▶

Inventeringen avseende funktionshindrades
tillgänglighet till landstingets lokaler beräknas vara
klar under oktober.

Räkenskaperna bedöms preliminärt vara
rättvisande.

Postadress: Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, Box 22230, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, Stockholm, T Rådhuset
Telefon: 08-737 25 00 Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se Hemsida: www.sll.se/rev

RK 200603-28
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1.

2

Revisionens omfattning och inriktning

Härmed avrapporteras den löpande granskningen av den interna kontrollen vid
Landstigsfastigheter (LFS) år 2006. Revisionen har utförts i enlighet med
kommunallagen, landstingets regler och anvisningar samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen har utgått från den av de förtroendevalda revisorerna fastställda
revisionsplanen och av revisionsdirektören fastställd planPM.
Den löpande granskningen av den interna kontrollen vid har omfattat:
• bevakning av beslutsprocess, nämnd/styrelsehandlingar samt andra
handlingar av betydelse
• uppföljning av hur tidigare års rekommendationer har åtgärdats
• löpande revision av den interna kontrollen utifrån fastställda
kontrollmål. Rutingranskning och stickprovsvis substansgranskning har
genomförts.
Revisionskontoret har under året kommunicerat revisionens planering och
genomförd granskning med förvaltningsledningen.
Revisionen har skett under ledning av enhetschef Peter Ahnfeldt. Granskningen
har utförts av revisor Max Eliasson, revisionskontoret och av auktoriserad
revisor Leif Lundfors m.fl. vid Deloitte revisionsbyrå.
Rapporten är disponerad så att den i en första sammanfattande del ger en
övergripande bild av granskningens iakttagelser, omdömen och
rekommendationer. I bilaga 1 redovisas mer utförliga kommentarer och
samtliga rekommendationer, inom vart och ett av granskningsområdena. De
omdömen som avges är preliminära inför slutrevisionen av 2006 års
verksamhet.
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Sammanfattande bedömning

En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt
utförd verksamhet. Preliminära bedömningar av den interna kontrollen
sammanfattas enligt nedan. Slutliga bedömningar kommer att lämnas i
årsrapporten. Detaljerade kommentarer till respektive granskningsområde
återfinns i bilaga 1.
Oacceptabel

Styrning
Den ekonomiska
redovisningens
kvalitet
Löpande redovisning
IK i delårsbokslutet
De administrativa
kontrollernas
kvalitet
Ansvar/
befogenheter
IS/IT
PA/Lönerutiner
Upphandling/inköp
1)

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

Mycket
bra

Trend1)

Bil. 1
sida

x

Ò

1

x
x

Î

5
11

x

Î

12

x
ET
x

Î

13

Î

15

Î

Avser förändring jämfört med 2005. Ò innebär ett bättre betyg Î innebär oförändrat betyg
Ô innebär ett sämre betyg

Landstingsfastigheter har ingen egen personal. Ansvaret för LSF ligger formellt
under landstingsstyrelsen. Verksamhetsstyrning och administration sker dock
inom Locum AB.
Revisionens bedömning är att LFS har en tillräcklig intern kontroll där
uppföljning av utfall mot budget- och prognos genomförs och kommenteras i
månads- och delårsbokslut. Den ekonomiska dokumentationen uppfyller god
kvalitet. Budget och prognoser har godkänts av styrelsen för Locum AB och
meddelas landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med gällande anvisningar.
Under årets har en riskanalys tagits fram och behandlats i ledningsgruppen
samt redovisats för styrelsen i juni.

I 2005 års rapport avseende den löpande granskningen av den interna
kontrollen samt i årsrapporten framfördes ett antal
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synpunkter/rekommendationer. Flertalet rekommendationer har åtgärdats. I
bilaga 2 presenteras en mer utförlig redogörelse för hur revisionens tidigare
rekommendationer har hanterats.
Mot bakgrund av de iakttagelser som redovisas i denna rapport med därtill
hörande bilagor framgår de väsentligaste rekommendationerna nedan:

Sammanfattande bedömning
Styrningen bedöms preliminärt som mycket bra.
Räkenskaperna bedöms preliminärt vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms preliminärt som tillräcklig.

3.

Övrigt

3.1 Granskningsprojekt styrning av den samlade
fastighetsverksamheten
I enlighet med revisionsplanen för 2006 genomförs under hösten en granskning
som syftar till att bedöma effektivitet och ändamålsenlighet i styrningen av
landstingets samlade fastighetsverksamhet. Under 2005 genomfördes en
förstudie som redovisades den 7 mars 2006. Förstudien visade att de befintliga
styrprinciperna och strategierna för fastighets- och lokalfrågor inom landstinget
utgår i stor utsträckning från vårdens behov av lokaler.
Viktiga frågor som kommer att följas i årets granskning är:
• Behov av landstingsövergripande strategier för fastighetsutveckling
• För- och nackdelar med ökad samverkan mellan landstingets två
fastighetsägare (Landstingsfastigheter/Locum och SL)
Granskningen kommer att avrapporteras som projektrapport i november 2006.
3.2 Granskningsprojekt säkerhetsarbete på Locum
I enlighet med revisionsplanen för 2006 genomförs under hösten en granskning
som syftar till att bedöma Locums/LFS:s beredskap för skydd mot stora
påfrestningar i fastighetsbeståndet. Detta är en fortsättning på motsvarande
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granskning som genomfördes för sjukvården under 2005 och redovisades i
Revisionsrapport nr 25/2005 ”Sjukvårdens säkerhetsarbete: Granskning av
brandskyddet vid Södersjukhuset och Sjukvården Salem, Nykvarn och
Södertälje”.
Granskningen av Locum inriktas mot att kartlägga och bedöma bolagets
styrning och kontroll av det systematiska brandskyddsarbetet samt det yttre
skalskyddet.
Granskningen kommer att avrapporteras som projektrapport i december 2006.
3.3 Framtagande av intern kontrollplan
Fullmäktige beslutade den 13 december 2005 om policy och reglemente för
intern kontroll inom Stockholms läns landsting. Detta beslut innebär att
Landstingets nämnder och bolag ska upprätta interna kontrollplaner i enlighet
med policy och reglemente för intern kontroll. I beslutet framgår också att de
resultatenheter som tillämpar balanserad verksamhetsstyrning, kan om det
befinnes lämpligt, inarbeta intern kontroll i sina respektive styrkort. LFS, genom
Locum AB, har genomfört en riskanalys som håller på att arbetas in i den
interna kontrollplanen som kommer att fastställas av styrelsen i november. Den
interna kontrollplanen kommer sedan att ingå som en del i ledningssystemet.

..............................................................
Peter Ahnfeldt
enhetschef
..........................................................
Max Eliasson
kontaktperson
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1.

Inledning

I denna bilaga redovisas iakttagelser och kommentarer från de
granskningsinsatser som genomförts, i förhållande till uppställda
kontrollmål
Granskningen av styrning, miljö etc. har genomförts av
landstingsrevisorerna, revisionskontoret. Övriga delar har granskats av
Deloitte AB.

2.

Styrning

2.1

Granskning av styrningen

Preliminärt omdöme: Mycket bra
Ett sammanfattande omdöme ges om hur nämnder/styrelser styr
verksamhet och ekonomi, samt redovisningen av verksamhetens kvalitet.
Bedömningen av styrning avser såväl formerna som verksamhetens
resultat.
Kontrollmål:
•
Nämndens/styrelsens arbete präglas av en lyhördhet för och acceptans av de
mål, värderingar och riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
•
Dessa övergripande värderingar präglar hela organisationen och dess
verksamheter.
•
Nämndens/styrelsens arbete utgår ifrån ett gemensamt uppdrag och präglas
av en insikt om styrelsens ansvar.
•
Nämnden/styrelsen säkerställer att det i organisationen finns den kunskap
och kompetens som krävs för att genomföra verksamhetens uppdrag.
•
Nämnd/styrelse har en fastställd intern budget/verksamhetsplan med
mätbara mål (ekonomi, verksamhet och kvalitet) som överensstämmer med
fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget/resultatkrav.
•
Nämnd/styrelse har en konkret strategi/handlingsplan för hur de lokala
målen och budgeterade nyckeltal skall uppnås (inom tillgänglig ekonomisk
ram).
•
Nämnd/styrelse i beställar-/utförarorganisationen tecknar avtal/överenskommelser i överensstämmelse med fastställda mål.
•
Nämnd/styrelse har genomfört och dokumenterat en riskanalys där risker för
verksamhetens ekonomi, inriktning och kvalitet identifierats och värderats.
•
Strategier/handlingsprogram finns för att förebygga och hantera risker av
väsentlig betydelse.
•
Nämnd/styrelse har fungerande instrument för styrning och uppföljning av
ekonomi, verksamhet och kvalitet.
•
Nämnd/styrelse har en ändamålsenlig, tillförlitlig och överblickbar
redovisning av ekonomi, verksamhet och kvalitet såväl under året som i
årsredovisningen.
•
•

Avvikelser mellan budget och prognos/utfall har analyserats och kommenterats på ett tillfredsställande sätt, såväl under året som i årsredovisningen.
Nämnd/styrelse har vid större avvikelser beslutat om korrigeringsåtgärder.
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•
•
•

Nämnd/styrelse följer upp att beslutade åtgärder vidtas och får förväntade
effekter.
Mål och strategier som rör verksamhetens innehåll, ekonomi och kvalitet är
kommunicerade och väl kända internt i organisationen.
Det finns en systematisk/regelbunden utvärdering av styrningen, inklusive
nämndens/styrelsens eget arbete. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Styrelsen har säkerställt att det i organisationen finns den kunskap och
kompetens som krävs för att nå de uppsatta ekonomiska målen. En
ekonomisk budget har fastställts som är väl förankrad i organisationen.
Styrelsen informeras löpande om det ekonomiska utfallet jämfört med
budget, väsentliga riskfaktorer samt övriga verksamhetsförändringar. En
riskanalys har tagits fram och arbetet med att upprätta en
internkontrollplan i enlighet med Landstingets riktlinjer fortskrider.
2.2

Delårsbokslut – resultat och måluppfyllelse

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) är en resultatenhet inom
Stockholms läns landsting i vilken redovisningen sker av landstingets
fastighetsförvaltning. Fastigheterna förvaltas av Locum AB enligt avtal
med Stockholms läns landsting.
Resultatet i LFS uppgår per sista augusti 2006 till 555,0 mkr. Detta kan
jämföras med det budgeterade resultatet om 351,1 mkr samt utfallet
samma period föregående år 416,9 mkr.

Kraftigt försenade
underhållsåtgärder
oroande

Orsaken till det förbättrade resultatet jämfört med budget är dels ökade
hyresintäkter dels minskade kostnader för framförallt förvaltning och
underhåll. Underhållsåtgärder är kraftigt försenade och utfallet i
delårsbokslutet på 69,3 mkr är hela 52.8 mkr lägre än budgeterat, trots
det visar årsprognosen på ett planerat underhåll i nivå med budget 236,3
mkr. En hel del underhåll ligger planerat till sommaren då vården kan
undvara lokaler, dessutom är det traditionellt stora eftersläpningar på
faktureringen avseende underhåll. Trots detta är det oroande att
underhållsnivåerna är så låga. Den nivå på det planerade underhållet som
Locum tillsammans med LSF fastställt och som fullmäktige behandlade i
oktober 2005 ligger i intervallet 115-140 kr/m2 BTA. Det planerade
underhållet för 2005 uppgick till 225 mkr vilket motsvarade 103 kr/m2
BTA.
Utfallet inkluderar reavinster från fastighetsförsäljningar med 145,0 mkr,
vilket kan jämföras med budgeterade 66 mkr.
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Prognosen pekar på
överskott

Prognosens resultat är 569,4 mkr jämfört med budgeterat 485 mkr.
Överskottet på 84,4 mkr kan huvudsakligen förklaras med ökade intäkter
bl.a. blev indexeringen av hyrorna högre än vad som antagits i budgeten
och lokaler och uppsägningar av hyres- och parkeringsavtal har inte skett i
budgeterad omfattning. Om dessutom det planerade underhållet inte
kommer upp i budgeterad nivå kan överskottet komma att bli ännu större.
Revisionen kommer noga att följa upp både överskottets orsaker och det
planerade underhållet i årsrapporten.
Tillgångarna har minskat med ca 612 mkr från årsskiftet.
Anläggningstillgångarna ligger relativt oförändrade med en mindre ökning
om 31 mkr. Aktiveringar av pågående arbete har skett om ca 437 mkr
under året. Av detta har 260 mkr förts om och aktiverats till byggnader och
byggnadsinventarier mm. Bokfört värde på försäljningar/utrangeringar
uppgår till ett värde av ca 60 mkr och avskrivning har skett om ca 347 mkr.
Omsättningstillgångar har minskat från 1 292 mkr till 649 mkr.
Inbetalningar om 180 mkr har gjorts, vilket minskat fordran för
fastighetsförsäljningar. Kundfordringar och kassa/bank är låga i slutet av
augusti till följd av att hyror betalas kvartalsvis.
Skuldsättningen kan till stor del hänföras till ny- och ombyggnader i
landstingets fastighetsbestånd.
Locum AB har sedan mitten av 1990-talet ett Balanserat Styrkort som
kompletterar den ekonomiska redovisningen. Styrkortet är indelat i fem
olika perspektiv:
Balanserat styrkort - perspektiv
Kundperspektivet
Ägarperspektivet
Samhällsperspektivet
Medarbetarperspektivet
Processperspektivet

Perspektiven omfattar både Locum AB och Landstingsfastigheter (LFS).
Bolaget har påbörjat ett arbete med införande av balanserat styrkort på
medarbetarnivå.
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Nedanstående tabell visar vissa nyckeltal för Landstingsfastigheter.
Nyckeltal
MÅL
UTFALL
T2
2005
2006 2006
Kundperspektivet
Nöjd kund index - NKI
Ägarperspektivet
Uthyrningsgrad strategiska fastigheter
Samhällsperspektivet
Energianvändning kWh/m2 BTA,
strategiska fastigheter

66

57

67

91

92

95

245

245

234

Negativ utveckling av
kundnöjdheten

Nöjd kund index (NKI) uppvisar en negativ utveckling av kundnöjdheten
bland hyresgästerna, en försämring med 9 enheter jämfört med
föregående år. Den positiva trenden som LFS tidigare haft är därmed
bruten. En viss ändring av enkäten har skett varför jämförelser med
tidigare år skall göras med viss försiktighet. LFS kan inte peka på några
direkta orsaker till den kraftiga nedgången. Frågan om kundnöjdheten har
enligt uppgift från Locum AB högsta prioritet i ledningsgruppen och
åtgärder planeras t.ex. kundutbildning av förvaltarna och översyn av de
administrativa rutinerna i syfte att minska förvaltarnas administrativa tid.
Indexet anpassades 2004 för att möjliggöra jämförelser med marknadens
standardiserade Fastighetsbarometer. LFS har valt att jämföra sig med
branschindex och satt sina mål därefter. Branschens index pendlar mellan
64 och 69. Vid en jämförelse med offentliga förvaltare på liknande
marknader ligger LFS bättre till.

Uthyrningsgraden
ökat något

Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna har i jämförelse med
föregående år ökat något från 91 till 92 %. Marknadsplanerna för
fastigheter med större vakanser är färdigställda och hålls uppdaterade i
syfte att åstadkomma ökad uthyrning eller som alternativ avyttringar.

Energianvändningen i
stort sett oförändrad

Energianvändningen har ökat något jämfört med motsvarande period
föregående år. Locum AB konstaterar att det krävs ökade aktiviteter för att
nå uppsatta mål. Under året har 25 energibesparingsprojekt påbörjats för
vilka det sökts energibidrag. Den totala investeringskostnaden är ca 65
mkr och energibesparingen beräknas uppgå till 6,7 GWh/år vilket
motsvarar 3,1 kWh/m2.
2.3

Framtagande av intern kontrollplan

En riskanalys av verksamheten har tagits fram som ett delmoment i
upprättandet av intern kontrollplan. Arbetet med intern kontrollplan pågår
och kommer att redovisas till styrelsen i november 2006.
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3.

Bedömning av den ekonomiska redovisningens kvalitet

3.1

Löpande redovisning

Preliminärt omdöme: Mycket bra
Generella kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt organisation och riktlinjer som säkerställer att
den löpande redovisningen sker i enlighet med lagen om kommunal
redovisning, god redovisningssed och landstingets regelverk.
•
Nämnd/styrelse har fastställt mål för att den löpande redovisningen ska
uppfylla lagen om kommunal redovisning, god redovisningssed och
landstingets regelverk (existens, värdering, redovisning, klassificering,
rubricering).
•
Nämnd/styrelse har identifierat de händelser som kan få störst konsekvenser
för måluppfyllelsen.
•
Nämnd/styrelse har upprättat handlingsplaner för att hantera de
väsentligaste riskerna.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för en rättvisande löpande redovisning.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för att upptäcka och åtgärda eventuella fel i den
löpande redovisningen.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att aktuellt regelverk är känt av
berörda.
•
Nämnd/styrelse har tillfredsställande rutiner för incidentrapportering.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna
kontrollen och styrningen av den löpande redovisningen. Tydliga system för
identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Deloitte har översiktligt granskat balans- och resultaträkning samt den
löpande förvaltningen i LFS. Vår bedömning är att LFS har fullvärdiga
avstämningar på samtliga balansposter och att huvudboken är avstämd
mot anläggningsregister samt kund- och leverantörsreskontra.
Utifrån genomförd granskning kan vi notera en god intern kontroll genom
attestrutiner, avstämningar etc.
Vi anser även att LFS har väl fungerande rutiner avseende den löpande
redovisningen.
Redovisningen ger en rättvisande bild av enhetens resultat och ställning.
Vi bedömer att ekonomipersonalen har god kunskap om aktuella lagar och
regler samt att den löpande redovisningen följer de mål som Landstinget
har fastställt i sin ekonomihandbok.
Vår totalbedömning är att organisationen och rutinerna för den löpande
redovisningen uppfyller ovan nämnda mål.
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Rekommendationer:
Deloitte gör bedömningen att enheten har en väl fungerande intern
kontroll. Vi har dock noterat att delar av redovisning, exempelvis
redovisning av moms, sköts endast av en person. Vår rekommendation är
att ekonomipersonalen skall vara än mer delaktiga i varandras
arbetsuppgifter, för att på så sätt minimera risken för eventuella fel samt
säkerställa att den löpande redovisningen hanteras korrekt i fall ansvarig
person slutar alt. blir sjuk.
3.1.1 Redovisningssystem
Kontrollmål:
•
Aktuell beskrivning av systemdokumentation och behandlingshistorik finns
(BFN R10).
•
Aktuella och adekvata avtal/överenskommelser för de tjänster som köps
inom redovisningsområdet finns.
•
En aktuell beskrivning över rutinerna för behörighetsadministration finns och
tillämpas.
•
Loggning sker och dokumentationen av detta förvaras betryggande och
kompetens finns att tolka loggarna.

Iakttagelser och bedömningar:
Deloitte gör bedömningen att enheten har ett väl fungerande
redovisningssystem (Agresso). Inga uppdateringar har skett av
redovisningssystemet under året. Arbete pågår dock med att göra
redovisningssystemet mer användarvänligt.
Supportavtal och licensavtal finns för ekonomisystemen, för
hyresaviseringssystemet samt för leverantörsfakturasystemet.
Enheten har goda rutiner för behörighetsadministration eftersom lösenord
används och uppdateras kontinuerligt.
3.1.2 Hantering av kontanta medel
Kontrollmål:
•
Det finns en dokumenterad och ändamålsenlig organisation med aktuella
redovisningsrutiner för hantering av kontanta medel och avgifter (t ex
patientavgifter, trafikavgifter).

Iakttagelser och bedömningar:
Ej tillämpligt. Ingen kontanthantering förekommer.
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3.1.3 Leverantörsfakturor
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har i förekommande fall rutiner för en korrekt hantering av
elektroniska leverantörsfakturor.

Iakttagelser och bedömningar:
Sedan november 2005 scannar LFS sina leverantörsfakturor. Detta har
effektiviserat det löpande arbetet och bidragit till förbättrade attestrutiner.
I systemet finns spärrar som omöjliggör att personer attesterar fakturor
som de inte har attesträtt till. Antalet
ankomstregistrerade/preliminärbokade fakturor, som inte har någon
resultatpåverkan, har minskat jämfört med samma period f g år.
Avstämningsrutiner mellan leverantörsreskontra och huvudbok fungerar
väl.
3.1.4 Kundfakturor
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har en tillfredsställande kravrutin.

Iakttagelser och bedömningar:
Utifrån genomförda stickprov gör Deloitte bedömningen att LFS har goda
avstämningsrutiner mellan kundreskontra och huvudbok. Vi bedömer
även att LFS har en väl fungerande kravrutin. Kravrutinen är förankrad
hos berörda personer på ekonomiavdelningen
3.1.5 Moms
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt beräkning av kompensationen avseende den icke momspliktiga verksamheten.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att korrekt uppgift avseende
återsökning i kommunkontosystemet lämnas till Landstingskontoret för
slutlig redovisning till Skatteverket.

Iakttagelser och bedömningar:
LFS redovisar ingen egen moms mot skattemyndigheten, utan rapporterar
till landstinget som gör en totalsammanställning mot myndigheten. LFS
redovisar utgående moms, hänförlig till uthyrning, via det allmänna
momssystemet. Den ingående moms som går att hänföra till denna
verksamhet redovisas i samma system. Övrig ingående moms redovisas via
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kommunkontosystemet (Ludvika). Enheten redovisar två deklarationer
varje månad.
Utifrån genomförd granskning kan konstateras att enheten har manuella
rutiner för hanteringen av moms. En person är ensam ansvarig för att
denna rutin fungerar.
Rekommendationer:
Deloitte har noterat att en person ensam har det totala ansvaret för
hanteringen av momsen i LFS. Vi gör bedömningen att fler personer borde
involveras för att på så sätt minimera risken för att fel kan uppstå. Detta
säkerställer även back up rutiner om ansvarig person slutar alt är sjuk.
3.1.6 Anläggningstillgångar
Kontrollmål:
•
Bokföringsnämndens allmänna råd om anläggningsregister (BFNAR 2003:1)
efterlevs.

Iakttagelser och bedömningar:
Utifrån genomförd granskning gör Deloitte bedömningen att LFS har väl
fungerande anläggningsregister. Genomförda stickprov på avskrivningar
visar att systematisk avskrivning sker from inköpsmånad med korrekt
procentsats. Anläggningsregistret är upprättat utifrån BFN:s allmänna råd.
Försäljningar och utrangeringar hanteras redovisningsmässigt korrekt.
Granskning visar att bolaget har klara rutiner avseende vad som skall
aktiveras alternativt dras av direkt.
3.1.7 Inventarier
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt hantering av
stöldbegärliga inventarier.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt hantering av
leasingavtal och leasad utrustning.

Iakttagelser och bedömningar:
LFS har inga stöldbegärliga inventarier.
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3.1.8 Kontroll av landstingets konst
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt hantering av konst

Iakttagelser och bedömningar:
LFS övertog hösten 2004 redovisningsansvaret för Landstingets konst.
LFS ansvarar för att det finns ett aktuellt anläggningsregister.
LFS roll är att upprätta och underhålla ett komplett anläggningsregister för
all konst, även den som anskaffats tidigare. Ansvaret för den fysiska
inventeringskontrollen handläggs av Kultur- och utbildningsnämnden.
Detaljerade specifikationer som kan utgöra underlag för ett komplett
anläggningsregister har ännu inte erhållits från Kultur- och utbildningsnämnden. Vidare har inga uppgifter erhållits avseende genomförda fysiska
inventeringar.
Ingen avskrivning sker av konsten, vilket är korrekt.
Rekommendationer:
För att få ett komplett och aktuellt anläggningsregister måste ytterligare
information om inköpspriser och fysiska inventeringar erhållas från
Kultur- och utbildningsnämnden.
För att få ett komplett och aktuellt anläggningsregister måste nuvarande
sammanställning ut konstdatabasen kompletteras med uppgifter om
avyttrad eller utrangerad konst samt dokumentation över den fysiska
inventeringen. Dessa uppgifter åvilar det KUN att ta fram.
3.1.9 Förråd
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att redovisning av förråd sker i
enlighet med landstingets regelverk.

Iakttagelser och bedömningar:
Förråd avser huvudsakligen eldningsolja.
3.1.10

Läkemedelsförråd
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Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att hanteringen av narkotiska
preparat överensstämmer med socialstyrelsens föreskrifter.

Iakttagelser och bedömningar:
Ej tillämpligt. LFS har inga läkemedelsförråd.
3.1.11 Representation, resor i tjänsten, kurser och
konferenser
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har utifrån landstingets centrala policy fastställt lokala
riktlinjer för representation, resor i tjänsten samt kurser och konferenser.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning av representation, resor i
tjänsten samt kurser och konferenser, som säkerställer att avvikelser från
fastställd policy uppmärksammas och åtgärdas.

Iakttagelser och bedömningar:
Ej tillämpligt. LFS har ingen egen personal
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3.2

Den interna kontrollen i bokslutsprocessen –
Delårsbokslut

Kontrollmål:
• Bokslutsarbetet utförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
• SLL:s anvisningar och redovisningsprinciper följs.
• Rutiner finns för avstämningar och avstämningarna är dokumenterade.
• Värderingar och periodiseringar görs på ett adekvat sätt.
• Dokumentationen är föredömlig, tidsplanen har hållits.
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

Mycket
bra

Organisation av
bokslutsarbetet

X

Tillämpning av god
redovisningssed/
SLL:s redovisningsprinciper
Avstämningsrutiner

X

Värderingar och
periodiseringar

X

Tillämpning av SLL:s
rapporteringsanvisningar

X

SAMMANVÄGD
BEDÖMNING

X

X

Iakttagelser och bedömningar:

Deloitte gör bedömningen att enheten har en god intern kontroll
samt att bokslutet är väldokumenterat och upprättat inom angiven
tidsplan. Avstämningar upprättas kontinuerligt och har varit
tillgängliga för revisorerna. Inga avvikelser från gällande god
redovisningssed har noterats.
Se även avsnitt 3.1.8
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4.

Bedömning av de administrativa
kontrollernas kvalitet

4.1

Ansvar och befogenheter

Preliminärt omdöme: Mycket bra
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig organisation, med tydlig
fördelning av ansvar och befogenheter.
•
Nämnd/styrelse är bemannad på ett sätt som säkerställer sakligt oberoende
(icke jävsberoende) och tydlighet i roller. Gäller särskilt vid bolagskoncerner.
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig arbetsordning och instruktion
som klargör arbetsfördelning mellan nämnd/styrelse och förvaltningschef/
verkställande direktör (gäller även vid bolagsliknade driftformer).
•
Delegationsbestämmelser och attestinstruktioner är upprättade i enlighet
med gällande lagar, regler och anvisningar, och är väl dokumenterade.
Bestämmelser och instruktioner är fastställda av styrelse/nämnd.
•
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna är
uppdaterade/aktuella och ändamålsenliga.
•
Nämnd/styrelse har identifierat och värderat risker vad gäller eventuella
avvikelser från beslutsordningen i tillämpningen (riskanalys).
•
Nämnd/styrelse har fastställt rutiner som säkerställer att beslut om
ledningens resor, representation och förmåner, alltid sker i enlighet med
landstingets centrala ”Policy för representation och resor i tjänsten samt för
kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting” och aktuell
skattelagstiftning.
•
Attestförteckning och godkännare av övriga bokföringsåtgärder är fastställda
av förvaltningschef/motsvarande.
•
Nämnd/styrelse har säkerställt att aktuell ansvars- och
befogenhetsfördelning (organisation, delegationsbestämmelser,
attestinstruktioner mm) är kända inom verksamheten.
•
Nämnd/styrelse följer tillämpliga lagar, reglemente/bolagsordning,
ägarpolicyn samt gällande beslutsordning.
•
Beslut som nämnd/styrelse fattar finns dokumenterade i protokoll.
•
Bestämmelser och rutiner för anmälan av beslut fattade på delegation från
styrelse/nämnd, har följts.
•
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna har följts.
•
Uppföljning av tillämpningen av delegationsbestämmelserna har genomförts
och tillämpningens konsekvenser har bedömts.
•
Det finns en systematisk och regelbunden uppföljning och utvärdering
avseende ansvar och befogenheter. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Deloitte gör bedömningen att organisationen har en tydlig fördelning av
ansvar och befogenheter. Styrelsen är politiskt tillsatt. Arbetsinstruktion
för VD och styrelse fastställs årligen och finns tillgänglig för alla i
organisationen att ta del av. Stickprov visar att enheten har tydliga och väl
fungerande attestrutiner och delegationsbestämmelser. Styrelsen har fått
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ta del av den riskanalys som upprättats under året. Styrelsebeslut finns
sammanfattade i protokoll. Inga oklarheter har noterats.
4.2

Informationssystem/Informationsteknik (IS/IT)

Preliminärt omdöme: Mycket bra
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har antagit informationssäkerhetsföreskrifter för den egna
organisationens specifika behov baserade på landstingsgemensamma
styrdokument för informationssäkerhet.
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig organisation för ITverksamheten.
•
Nämnd/styrelse har fastställt regler för etiska värderingar inom IT-området,
t.ex. instruktioner för användande av Internet.
•
Nämnd/styrelse har brutit ner fullmäktiges mål till operativa mål och
formulerat mål som säkerställer en ändamålsenlig IT-verksamhet.
•
Nämnd/styrelse har genom en analys identifierat händelser som påverkar
strategi och måluppfyllelse inom IT-området.
•
Nämnd/styrelse har genomfört risk/väsentlighetsanalys för IT-verksamheten
med koppling till mål och strategi samt antagit handlingsplaner/strategier för
att hantera de risker som bedömts som viktigast.
•
Ansvars- och rollfördelning är tydlig vad avser styrning av IT-utvecklingen
och förvaltningen av befintligt IT-stöd.
•
Beslutsgången i IT-frågor är tydlig och kan härledas från styrdokument och
strategiska vägval.
•
Verksamheten har beredskap för oplanerade avbrott beträffande viktiga ITsystem (kontinuitetsplanering).
•
Spårbarhet säkras genom adekvat loggning och tillräcklig kompetens
beträffande logguppföljning.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer informationsflödet mellan olika
nivåer för en god intern styrning och kontroll.
•
Det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen
och styrningen, som säkerställer en kontinuerlig kvalitetssäkring av ITverksamhetens väsentliga rutiner och processer.

Iakttagelser och bedömningar:
Deloitte:s IT-konsulter genomförde föregående år en övergripande
kartläggning av IT – miljön och IT – rutinerna. Kartläggningen
genomfördes genom intervjuer med enhetschefer, IT – specialist och
systemförvaltare. Deloitte:s bedömning är att samtliga kontrollmål är
uppfyllda.
Rekommendationer:
Inga rekommendationer
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4.3

PA/Lönerutiner

Preliminärt omdöme: Ej tillämpligt
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt organisation och riktlinjer som säkerställer att
den löpande hanteringen av löner och pensioner sker i enlighet med lagar
och landstingets regelverk.
•
Nämnd/styrelse har fastställt mål för att hanteringen av löner och pensioner
ska uppfylla lagar och landstingets regelverk.
•
Nämnd/styrelse har identifierat de händelser som kan få störst konsekvenser
för måluppfyllelsen.
•
Nämnd/styrelse har upprättat handlingsplaner för att hantera de
väsentligaste riskerna.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för en ändamålsenlig, rättvisande och korrekt
löpande hantering av löner och pensioner.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för att upptäcka och åtgärda eventuella fel i den
löpande hanteringen.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att aktuellt regelverk är känt av
berörda.
•
Nämnd/styrelse har tillfredsställande rutiner för incidentrapportering.
•
Nämnd/styrelse har rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna
kontrollen i den löpande hanteringen av löner och pensioner. Tydliga system
för identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Ej tillämpligt. LFS har inga anställda
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4.4

Upphandling och inköp

Preliminärt omdöme: Mycket bra
Kontrollmål:
•
Nämnden/styrelsen har fastställt policy och riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten som överensstämmer med den av fullmäktige beslutade
upphandlingspolicyn, lagar och regler inom upphandlingsområdet.
•
Nämnden/styrelsen har en organisation/funktion för upphandlings- och
inköpsfrågor.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt regler för etiska värderingar och
affärsmässigt förhållningssätt gentemot leverantörerna.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt strategier och mätbara mål för upphandling
som syftar till en effektiv upphandlings- och inköpsverksamhet.
•
Nämnden/styrelsen har identifierat händelser som påverkar strategier och
måluppfyllelse inom upphandlings- och inköpsområdet.
•
Nämnden/styrelsen har identifierat och bedömt de risker som är förknippade
med de för verksamheten strategiska upphandlingarna.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt strategier/handlingsplan för att hantera de
risker som bedömts som viktigast.
•
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att upphandling och inköp
sker affärsmässigt, enligt landstingets upphandlingspolicy och miljöprogram
samt i övrigt enligt lagar och regler.
•
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att uppföljning och
utvärdering görs utifrån tecknade avtalsvillkor. Nämnden/styrelsen
informeras om utvärderingen av strategiska avtal.
•
Nämnden/styrelsen har system som ger tillförlitlig information om
upphandlings- och inköpsvolymer inklusive direktupphandlingar.
•
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att mål och strategier för
upphandling och inköp är kända i organisationen.
•
Nämnden/styrelsen utvärderar systematiskt och regelbundet den interna
kontrollen och styrningen av upphandlings- och inköpsverksamheten. Tydliga
system för identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Deloitte har granskat och kartlagt rutinen kring upphandling. Enheten har
en klar policy kring upphandling som har dokumenterats i en handbok,
tillgänglig för alla i organisationen via intranätet. Utbildade mentorer finns
i organisationen för att ge ytterliggare information kring upphandling.
Deloitte bedömer att enheten har god intern kontroll avseende
upphandling och säkerställer via en kontrollgrupp att reglerna kring
upphandling följs. Samtliga upphandlingar följs även årligen upp och
utvärdering görs i upphandlingsbokslut. Vid komplicerade fall använder
man sig utav en jurist för konsultation.
Deloitte har stickprovsgranskat ett upphandlingsförfarande och kan
konstatera att upphandling sker i enlighet med handbokens anvisningar.
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5.

Övrigt

5.1

Ledningsnära kostnader

Iakttagelser och bedömningar:
Ej tillämpligt. LFS har inga ledningsnära kostnader
5.2

Miljö

Iakttagelser och bedömningar:
I uppföljning av miljöhandlingsplanen redovisar bolaget resultat och
måluppfyllelse inom miljöområdet. Kontrollmålen är i allt väsentligt
uppfyllda. Locum AB/LFS har en väl utvecklad miljöredovisning med
mätbara mål och en uppföljning av såväl de egna målen som fullmäktiges.
Locum AB har ett giltigt certifikat för sitt miljöledningssystem och det
avser hela verksamheten.
I delårsbokslutets uppföljning av miljöhandlingsplanen framgår bl.a. att
energianvändningen har ökat något jämfört med motsvarande period
föregående år. Bolaget konstaterar att det krävs ökade aktiviteter för att nå
uppsatta mål.
Energianvändning

2

Värmeanvändning, kWh/m BTA
Elanvändning, kWh/m2 BTA

UTFALL
T2 2005
84
71

UTFALL T2
2006
84
72

MÅL 2006

Under året har 25 energibesparingsprojekt påbörjats för vilka det sökts
energibidrag. Den totala investeringskostnaden är ca 65 mkr och
energibesparingen beräknas uppgå till 6,7 GWh/år vilket motsvarar 3,1
kWh/m2.
Miljöklassificeringen av mark och byggnader fortsätter.
Markinventeringen har sammanställts och förslag på åtgärder tagits fram.
Inventeringen av byggnader pågår.
Inventeringen avseende funktionshindrades tillgänglighet till landstingets
lokaler beräknas vara klar under oktober. Riktlinjer för tillgänglighet har

133
105
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tagits fram i samverkan med samverkansrådet för tillgänglighetsfrågor.
Samverkansrådet träffas ca 6 ggr/år. Revisionen kommer att följa upp
detta arbete i årsrapporten.

6.

Slutsatser och rekommendationer

Mot bakgrund av de iakttagelser som redovisas i bilaga 1 ger revisionen
följande rekommendationer:
Att åtgärdas före slutrevision:
Arbeta aktivt för att införskaffa ytterligare information om
anskaffningsvärden och fysiska inventeringar för att på så sätt möjliggöra
upprättandet av ett komplett och aktuellt anläggningsregister för
landstingets lösa konst.

Bilaga 3.2
LS Löp rapp-06

Sammanställning och uppföljning av lämnade
rekommendationer
Granskningsår

Rekommendation

2006

Aktivt arbeta för att erhålla
kompletterande information
om övertagen konst från
Kultur- och
utbildningsnämnden
Säkerställa att
ekonomipersonalen är än
mer delaktiga i varandras
arbete avseende moms.
Detta minskar risken för
eventuella fel. Detta
säkerställer även att rutinen
fungerar ifall ansvarig
person slutar eller är sjuk.

2006

Följs upp
år

Kommentar

Åtgärdat
Ja

Nej

Delvis

2006

Uppföljning
sker i
slutrevisionen

2006

Åtgärdas före
slutrevision
2006

Bilaga 4
LS Löp rapp -06

Löpande granskning av intern kontroll
2006
Beställare vård

▶

Prognosen för det ekonomiska resultatet är ett
underskott på - 90 mkr.

▶

Läkarbesöken hos husläkare och i akutsjukvården
har ökat.

▶

Styrningen bedöms preliminärt som acceptabel.
Flera projekt pågår som syftar till att förbättra
uppföljning och styrning av vårdgivarna.
Resultaten som hittills har uppnåtts är t.ex.
enhetliga uppdragsbeskrivningar och
uppföljningsmodeller som används i vårdavtal.

▶

Räkenskaperna bedöms preliminärt vara
rättvisande.

▶

Den interna kontrollen bedöms preliminärt som
tillräcklig.

▶
▶

Arbetet med Internkontrollplan pågår.

▶

Uppföljningsindikatorer på vårdkvalitet har
redovisats öppet på SLL:s webbsida. Befolkningens
förtroende för och tillgängligheten till vården har
ökat.

Den interna styrningen har utvecklats genom att
ett balanserat styrkort används.

Postadress: Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, Box 22230, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, Stockholm, T Rådhuset
Telefon: 08-737 25 00 Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se Hemsida: www.sll.se/rev
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1.

1

Revisionens omfattning och inriktning

Härmed avrapporteras den löpande granskningen av den interna kontrollen vid
Beställare Vård (BV) år 2006. Revisionen har utförts i enlighet med
kommunallagen, landstingets regler och anvisningar samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen har utgått från den av de förtroendevalda revisorerna fastställda
revisionsplanen och av revisionsdirektören fastställd planPM.
Den löpande granskningen av den interna kontrollen vid har omfattat;
• bevakning av beslutsprocess, nämnd/styrelsehandlingar samt andra
handlingar av betydelse,
• uppföljning av hur tidigare års rekommendationer har åtgärdats,
• löpande revision av den interna kontrollen utifrån fastställda
kontrollmål. Rutingranskning och substansgranskning av stickprov har
genomförts.
Rapporten är disponerad så att den i en första sammanfattande del ger en
övergripande bild av granskningens iakttagelser, omdömen och
rekommendationer. I bilaga 1 redovisas mer utförliga kommentarer och
samtliga rekommendationer, inom vart och ett av granskningsområdena. De
omdömen som avges är preliminära inför slutrevisionen av 2006 års
verksamhet.
Beställare Vård är en verksamhet inom Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)
och är således ingen självständig förvaltning. Från och med 2005 är ansvaret för
de administrativa funktionerna för redovisning, personal och IT centralt
placerat vid LSF. Områdena Löpande redovisning, PA/lönerutiner och
Ledningsnära kostnader redovisas i Landstingsstyrelsens förvaltnings
internkontrollrapport.
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2.

2

Sammanfattande bedömning

En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt
utförd verksamhet. Preliminära bedömningar av den interna kontrollen
sammanfattas enligt nedan. Slutliga bedömningar kommer att lämnas i
årsrapporten. Detaljerade kommentarer till respektive granskningsområde
återfinns i bilaga 4.1.
Oacce
ptabel

Styrning
Den ekonomiska
redovisningens
kvalitet
Löpande
redovisning2)
Rutiner för
vårdfakturor
IK i delårsbokslutet

2)
3)

Årsprognos
-90 mkr = 0,3 %
av budgeten

Bil. 4.1
sida

X

Î

1

X

Î

13

Î

14

X

Î

15

X

Î

16

Bra

Mycket
Bra

)

2)

Upphandling/inköp
1)

Trend1

Acceptabel

X

De administrativa
kontrollernas
kvalitet
Ansvar/
Befogenheter
IS/IT
PA/Lönerutiner

Ej helt
Acceptabel

3)

Avser förändring jämfört med 2005. Ò innebär ett bättre betyg Î innebär oförändrat betyg
Ô innebär ett sämre betyg
Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning
Inget omdöme lämnas eftersom ingen granskning av vårdupphandlingar har ännu ej
genomförts

I delårsbokslutet förändrar BV årsprognosen från ett nollresultat till ett
underskott på – 90 mkr. Underskottet motsvarar 0,3 % av budgeten.
Försämringen förklaras av att kostnadsökningstakten för läkemedel inte har
minskat i den takt som förväntades. Primärvården prognostiserar ett underskott
vilket förklaras av en fortsatt utveckling av närsjukvården, ökade kostnader för
husläkare och sjukgymnaster samt högre kapiterings- och besöksersättning.
Delar av akutsjukvården, geriatrik, psykiatrin och tandvården prognostiserar ett
överskott jämfört med budget.
Landstingsfullmäktige har beslutat om tre tillägg till BV:s ursprungliga budget
på totalt 332,5 mkr. Förstärkningen ska täcka satsningar på cancervård,
intensivvård och tilläggsbeställningar för vårdgarantiärenden samt sjukhusens
underskott. Prognosen är relaterad till den nuvarande budgeten.
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Produktionen har i stor utsträckning ökat jämfört med föregående år.
Husläkarbesöken har ökat vilket förklaras med utvecklingen inom
närsjukvården (t.ex. fler närakuter, längre öppettider) och ökad produktivitet i
primärvården. Även antalet vårdtillfällen i akutsomatiken har ökat p.g.a.
befolkningsökning, extrabeställning för vårdgarantiärenden och införande av ett
nytt ersättningssystem.
Revisionen anser att BV har överblick över redovisning av ekonomi, verksamhet
och kvalitet. Årsprognosen har försämrats jämfört med tidigare prognoser.
Kostnadsökningstakten har hittills i år varit högre än budgeterad nivå.
BV:s roll som
beställare är
oklar?

Acceptabel
styrning

Ett av BV:s viktigare styrinstrument är de vårdavtal som tecknas med olika
vårdgivare. För att avtal ska vara styrande måste båda parterna anse att avtalet
är realistiskt. Landstingsfullmäktige beslutade i augusti om resurstillskott till
sjukhusen och hälso- och sjukvårdsutskottet gav BV i uppdrag att lämna förslag
på fördelning mellan sjukhusen. Uppdraget kan ses som att BV hamnade i
dubbla roller, både som avtalspart som inte vill bryta ett avtal och som en
resursförstärkare.
Området styrning bedöms sammantaget som acceptabel. BV har följt upp vilka
insatser som har gjorts för att uppnå målen för närsjukvård. I redovisningen
finns exempel på samverkansinsatser men analys saknas om vilka resultat som
har uppnåtts hittills. BV ansvarar för redovisningen av kvalitetsindikatorer som
har gjorts tillgänglig på SLL:s webbsida. Flera projekt pågår som syftar till att
förbättra uppföljning och styrning av vårdgivarna. Resultaten som hittills har
uppnåtts är t.ex. enhetliga uppdragsbeskrivningar och uppföljningsmodeller
som används i vårdavtal. Nytt för 2006 är att BV för intern uppföljning och
styrning använder ett balanserat styrkort.
LSF tog beslut om BV:s internkontrollplan under våren 2006. BV har bildat en
s.k. COSO-grupp som har diskuterat kontrollaktiviteter med berörda
avdelningar och analyserat behov av fördjupningar eller ytterligare
kontrollområden. Resultaten har sammanställts och överlämnats till
ledningsgruppen inom BV. En ny internkontrollplan ska tas i skarp drift senare i
höst.
Den interna kontrollen i delårsbokslutsprocessen bedöms som bra.
Dokumentationen är i allt väsentligt bra och avstämning sker mot underlag.
Ansvar och befogenheter inom Beställare Vård bedöms som acceptabel. Den
administrativa organisationen i LSF och BV är inte ändamålsenlig och effektiv.
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IS/IT bedöms som acceptabel. De nya riktlinjerna för informationssäkerhet är
inte beslutade. Vissa förbättringar bör göras t.ex. process-/rutinbeskrivningar
ska anpassas efter de nya riktlinjerna i informationssäkerhet.
Området upphandling ges inget omdöme eftersom någon granskning ännu inte
har skett av vårdupphandlingar. Granskning av kostnader för konsulttjänster
har visat att det finns en viss osäkerhet i att tillämpa rutinen för besluts- och
avtalshantering.
I 2005 års rapport avseende den löpande granskningen av den interna
kontrollen samt i årsrapporten framfördes ett antal rekommendationer. Flera
rekommendationer har helt eller delvis åtgärdats. I bilaga 4.2 finns en
redogörelse av hur revisionens tidigare rekommendationer har hanterats.
Mot bakgrund av de iakttagelser som redovisas i denna rapport med bilaga
framgår de väsentligaste rekommendationerna nedan:
Rekommendationer:
• BV bör vidta alla åtgärder som är möjliga för att klara den ekonomiska
prognosen för i år.
• BV bör säkerställa att rutinen för besluts- och avtalshantering efterlevs.
• Process-/rutinbeskrivningar bör anpassas efter de nya riktlinjerna i
informationssäkerhet.
Sammanfattande bedömning
Styrningen bedöms preliminärt som acceptabel.

Räkenskaperna bedöms preliminärt vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms preliminärt som tillräcklig.

..................................................
Dag Fagerhem
enhetschef

...................................................
Birgitta Strömbäck Bergman
Revisor

..................................................
Ulla Jonson
Revisor
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Inledning

I denna bilaga redovisas iakttagelser och kommentarer från de
granskningsinsatser som genomförts, i förhållande till uppställda
kontrollmål.
Beställare Vård (BV) är en verksamhet inom Landstingsstyrelsens
förvaltning (LSF) och är således ingen självständig förvaltning. Från och
med 2005 är ansvaret för de administrativa funktionerna för redovisning,
personal och IT centralt placerat vid LSF. Områdena Löpande redovisning,
PA/lönerutiner och Ledningsnära kostnader redovisas i
Landstingsstyrelsens förvaltnings internkontrollrapport.
Granskningen har genomförts av Stina Nilsson Kristiansson (styrning),
Birgitta Strömbäck Bergman (styrning) och Ulla Jonsson (löpande
granskning av intern kontroll) samt Anita Weber (IS/IT). Samtliga är
anställda på revisionskontoret.
Revisionskontoret har under året kommunicerat revisionens planering och
genomförd granskning med förvaltningsledningen.

2.

Styrning

2.1

Granskning av styrningen

Preliminärt omdöme:

Acceptabelt

Ett sammanfattande omdöme ges om hur nämnder/styrelser styr
verksamhet och ekonomi, samt redovisningen av verksamhetens kvalitet.
Bedömningen av styrning avser såväl formerna som verksamhetens
resultat.
Kontrollmål:
•
Nämndens/styrelsens arbete präglas av en lyhördhet för och acceptans av de
mål, värderingar och riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
•
Dessa övergripande värderingar präglar hela organisationen och dess
verksamheter.
•
Nämndens/styrelsens arbete utgår ifrån ett gemensamt uppdrag och präglas
av en insikt om styrelsens ansvar.
•
Nämnden/styrelsen säkerställer att det i organisationen finns den kunskap
och kompetens som krävs för att genomföra verksamhetens uppdrag.
•
Nämnd/styrelse har en fastställd intern budget/verksamhetsplan med
mätbara mål (ekonomi, verksamhet och kvalitet) som överensstämmer med
fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget/resultatkrav.
•
Nämnd/styrelse har en konkret strategi/handlingsplan för hur de lokala
målen och budgeterade nyckeltal skall uppnås (inom tillgänglig ekonomisk
ram).
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Nämnd/styrelse i beställar-/utförarorganisationen tecknar
avtal/överenskommelser i överensstämmelse med fastställda mål.
Nämnd/styrelse har genomfört och dokumenterat en riskanalys där risker för
verksamhetens ekonomi, inriktning och kvalitet identifierats och värderats.
Strategier/handlingsprogram finns för att förebygga och hantera risker av
väsentlig betydelse.
Nämnd/styrelse har fungerande instrument för styrning och uppföljning av
ekonomi, verksamhet och kvalitet.
Nämnd/styrelse har en ändamålsenlig, tillförlitlig och överblickbar
redovisning av ekonomi, verksamhet och kvalitet såväl under året som i
årsredovisningen.
Avvikelser mellan budget och prognos/utfall har analyserats och
kommenterats på ett tillfredsställande sätt, såväl under året som i
årsredovisningen.
Nämnd/styrelse har vid större avvikelser beslutat om korrigeringsåtgärder.
Nämnd/styrelse följer upp att beslutade åtgärder vidtas och får förväntade
effekter.
Mål och strategier som rör verksamhetens innehåll, ekonomi och kvalitet är
kommunicerade och väl kända internt i organisationen.
Det finns en systematisk/regelbunden utvärdering av styrningen, inklusive
nämndens/styrelsens eget arbete. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
BV uppfyller i stor utsträckning kontrollmålen.
Revisionen vill särskilt lyfta fram följande iakttagelser:
- BV har instrument för uppföljning av ekonomi, verksamhet och
kvalitet. Regelbunden uppföljning av ekonomi och verksamhet
sker, avvikelser analyseras och åtgärder vidtas.
- De åtgärder som BV har gjort har inte alltid fått den förväntade
ekonomiska effekten vilket BV har uppmärksammat i analyser som
har gjorts senare. BV har vidtagit ytterligare åtgärder om detta
varit möjligt, t.ex. senareläggning av projekt och förhandlingar av
kapiteringsnivåer inom primärvården samt omprioritering mellan
olika avdelningar/verksamheter.
- BV genomför ett antal olika utvecklingsprojekt som syftar till att
förbättra beställarstyrningen. Ett exempel på detta är publicering
av ett antal mått/indikatorer knutna till den övergripande
uppföljningsmodellen på landstingets webbplats vilket har väckt
intresse.
- Uppföljning av vårdens utveckling i olika närsjukvårdsområden
kan försvåras i och med att BV ger konkreta uppdrag ”stuprörsvis”
som återspeglas i respektive avtal med utförarna. Samverkan är en
av grunderna i hela närsjukvårdskonceptet. I delårsbokslutet finns
en sammanställning av samverkansinsatser, men analys eller
kommentarer på hur samverkansarbetet saknas.
- Mål och strategier för verksamheten kommuniceras till
medarbetarna bl.a. genom uppföljning av balanserat styrkort.
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Revisionen har funnit att utvärdering av styrningen sker i viss
utsträckning.
Arbetet med internkontrollplan pågår och LSF kommer att ta
beslut om slutgiltig IK-plan under hösten.

Otydlighet i BV:s roll
Ett av BV:s viktigare styrinstrument är de vårdavtal som tecknas med olika
vårdleverantörer. En utgångspunkt för båda parter vid undertecknandet
bör vara att avtalet ska hållas.
Landstingsfullmäktige beslutade i augusti i år om resursförstärkning till
sjukhusen och hälso- och sjukvårdsutskottet gav BV i uppdrag att ta fram
förslag på hur detta skulle fördelas mellan sjukhusen.
Uppdraget kan ses som att BV hamnade i dubbla roller, både som
avtalspart som inte vill bryta ett avtal och som en resursförstärkare som
kommer med extra pengar. Effekten kan också bli att tilliten till
vårdavtalen som ett styrinstrument naggas i kanten.
Utvecklingen av närsjukvården
BV har i delårsbokslutet redovisat ett antal mål och resultat som avser
närsjukvården.
BV har fördelat ansvaret för att uppfylla målen för närsjukvård till de tre
geografiska beställaravdelningarna: Norra länet, Stockholm och Södra
länet.

Närsjukvård
uppfattas olika

Närsjukvård har som begrepp uppfattats på olika sätt av både beställare
och utförare. BV arbetar med att klargöra termer och begrepp som
används. BV har också utformat uppdragsbeskrivningar av olika
vårdtjänster varav en som avser närakuter.
En av de bärande tankarna i närsjukvården är att få tillstånd ett bättre
lokalt samspel mellan de olika vårdgivarna. Detta kan försvåras i och med
att BV ger konkreta uppdrag ”stuprörsvis” som återspeglas i respektive
avtal med utförarna. Avtalen innehåller – i den mån det är relevant för
verksamheten - allmänna krav på samverkan mellan vårdgivare.
BV har gjort vissa mer övergripande uppföljningar, t.ex;
- närsjukvårdsutvecklingen 2004-2005,
- närakuter 2006, samt
- vissa av målen i 3S-utredningen inför budget 2007.
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BV tecknar vårdavtal med olika vårdgivare var för sig som också följs
upp var för sig. Separata avtal med olika vårdgivare kan försvåra
uppföljning och styrning av vårdens utveckling i närsjukvårdsområden
utifrån ett helhetsperspektiv.
BV har lämnat en fyllig redovisning i delårsbokslutet utifrån fullmäktiges
beslut om insatser inom närsjukvården och av närsjukvården på ett
övergripande plan. Samverkan är en av grunderna i hela
närsjukvårdskonceptet. Det finns en redovisning i delårsbokslutet av hur
samverkan har utvecklats. Redovisningen består av exempel på
samverkansarbete och en gemensam analys av eller kommentarer till
samverkan saknas.

Extrabeställning
har gjorts för att
uppfylla
vårdgarantin

Vårdgaranti
I förra årets IK-rapport har revisionen konstaterat att oklarheter förelåg
kring den statliga finansieringen av landstingens ökade kostnader för
vårdgarantin. Oklarheterna ledde till att HSU först i juni 2005 kunde
besluta om beställningar av ytterligare insatser för att klara vårdgarantin.
På grund av den sena starten förbrukades inte de avsatta budgetmedlen för
vårdgarantin under 2005 och ett överskott (39 mkr) uppstod. En motsatt
situation har uppkommit under 2006. Landstingsstyrelsen har vid två
tillfällen beslutat att godkänna resurstillskott bland annat för
extrabeställningar för att klara vårdgarantin. Inom SLL har vårdgarantin
utökats till att omfatta utredning av vissa neuropsykiatriska diagnoser som
har föranlett extra beställning för barn och ungdomar med misstänkt
ADHD.
BV har sammanställt väntetider för ett antal olika behandlingar (PM 200609-08). Ett urval av väntetider är:
– för primär höftledsplastik respektive knäledsplastik
8 – 28 veckor
(en vårdgivare har kortare väntetid än tre månader)
– för gallstensoperation
6 – 50 veckor
(tre enheter har väntetid understigande tre månader)
– för kranskärlsoperation
- 24 veckor
(en vårdgivare)
– för utprovning av hörapparat
4 – 22 veckor
(två av nio vårdgivare har kortare väntetid än tre månader)
BV har vidtagit åtgärder för att minska väntetiderna inom vissa områden.
Det är framför allt inom ortopedi, utprovning av hörapparater och
hjärtoperationer som tilläggsbeställningar har gjorts.

Långa väntetider
för neuropsykiatrisk utredning

Väntetider för utredning av neuropsykiatriska diagnoser för vuxna är
mellan 8 till 19 månader. Inom SLL saknas riktlinjer för vilka som ska
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behandlas och vilka moment som en behandling ska omfatta. SLSO har
därför tagit fram ett förslag som överlämnades till BV i somras.
Diskussioner pågår sedan dess (enligt BV:s PM 2006-09-06).
När det gäller väntetider för utredning av barn och ungdomar har BV ingen
fullständig bild. Ett utvecklingsarbete med definitioner av
väntetidsbegreppet har genomförts och enkäter med frågor om väntetid
har skickats till vårdgivarna. Svarsfrekvensen har varit låg, men BV
uppskattar att väntetiderna är långa hos flera vårdgivare.
BV har startat ett projekt som omfattar en kartläggning av vilka krav som
finns i vårdavtalen avseende tillgänglighet, krav på hur data om
tillgänglighet ska rapporteras till beställaren samt om IT-stödet är
tillräckligt för de krav och behov som finns (KRAV-projektet).
BV har också startat ett projekt, Väntetider i Vården (VTV). Syftet är att gå
igenom vilka tillgänglighetskrav som finns i avtalen, hur informationen ska
levereras och vilka system som ska användas.
Revisionen följer utvecklingen av tillgänglighet och vårdgarantin
löpande och noterar att BV har vidtagit flera åtgärder. Senare i höst görs
en uppföljning av två granskningar (Tillgänglighet och väntetider i
vården nr 9/2005 och ”Väntetider till utredning och behandling inom SLL
för personer med neuropsykiatriska problem” nr 22/2004).

Iakttagelser från
tidigare granskning
kvarstår

Granskning av 1999 års tandvårdsreform
2001/2002 genomförde Landstingsrevisorerna en granskning av hur
dåvarande Tandvårdsnämnden planerat, genomfört och följt upp
effekterna av 1999 års tandvårdsreform. Reformen avser uppsökande
munhälsobedömning och nödvändig tandvård till vissa berättigade med
ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser samt
tandvård som ett led i sjukdomsbehandling.
I år har en uppföljande granskning gjorts och ett urval av iakttagelser som
noterades är:
– Långt ifrån alla som är berättigade nås av reformen. Den uppsökande
verksamheten förefaller i stor utsträckning nå äldre i särskilt boende, men
betydligt färre av övriga berättigade.
– Samverkan med primärvården och psykiatrin är outvecklad, vilket
försvårar identifiering och information till berättigade, som saknar kontakt
med kommunen.
– Tandvårdsbeställarna har bristande kontroll över
tandvårdsstödsintygen. Det är Landstingsstyrelsens ansvar att berättigade
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nås av det beslutade tandvårdsstödet samt att säkerställa den interna
kontrollen.
Det kan konstateras att den kritik, som lyftes fram i den föregående
revisionsrapporten 2002, till stor del kvarstår. Dessutom har det
framkommit brister i den interna kontrollen, som kräver utveckling av ett
fungerande administrativt stödsystem. Landstingsstyrelsen har det
yttersta ansvaret för detta (projektrapport 3/2006).

Behovsbeskrivning i
tjänsteutlåtanden,
används ej
systematiskt i
vårdavtal

Vårdbehov hos befolkningen
I årsrapporten för 2006 efterlyste revisionen tydligare behovsstyrning i
avtalen med vårdgivarna och att de behov som har identifierats får ett
tydligt avtryck i de avtal som sluts med vårdgivarna. Under våren 2006
har BV börjat tillämpa rutinen att i tjänsteutlåtanden till HSU rörande
vårdavtal göra en inledande beskrivning av de behov som har identifierats.
I mars 2006 presenterades 2005 års rapport om behovet av hälso- och
sjukvård i Stockholms län för HSU. I denna rapport identifieras vissa gap
mellan behov och konsumtion samt olika riskfaktorer som kan komma att
påverka befolkningens framtida behov av hälso- och sjukvård såsom den
ökande psykiska ohälsan och livsstilsrelaterad sjukdomar (övervikt, stress
m.m.).
Det är positivt att BV tar fram material och underlag för analys av
befolkningens behov. Rutinen med behovsbeskrivning i
tjänsteutlåtandena är en god början till att hänsyn tas till identifierade
behov i besluten. Det som revisionen fortfarande saknar är en
process/förhållningssätt som innebär att denna kunskap systematiskt tas
om hand och avspeglar sig i de faktiska beställningar av vård som BV
gör.
Vårdens kvalitet
I 2005 års årsrapport efterfrågade revisionen även förbättringar i den
uppföljning som BV gör av den beställda/köpta vården.

Kvalitetsindikatorer
på webben

BV har för första gången publicerat ett antal mått/indikatorer knutna till
den övergripande uppföljningsmodellen på landstingets webbplats. Syftet
med publiceringen är dels att ge länets befolkning en bild av hur
landstingets vård har utvecklats, dels möjliggöra en jämförelse av vården i
Stockholm jämfört med vården på nationell nivå. 20 övergripande
indikatorer har identifierats för att ge en grov bild av hur vården i
Stockholm står sig. Bland resultaten kan nämnas att;
• förtroendet för hälso- och sjukvården ökar,
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fyra av fem anser att de har tillgång till den vård som de behöver
medan var tionde är missnöjd, samt att
kostnaden för vården per invånare i Stockholm och
vårdkonsumtionen är högre jämfört med riksgenomsnittet.

BV bedriver också ett utvecklingsarbete med målet att jämförelser mellan
vårdgivare ska kunna göras på webben.
Enheten för strategisk leverantörsanalys har uppdraget att förbättra den
strategiska och systematiska beställarstyrningen. Uppföljning av de
enskilda vårdavtalen genomförs av respektive geografisk
beställaravdelning). HSU godkände i januari 2006 en plan för enhetens
arbete. Bland annat kommer husläkarverksamheter, geriatriska
mottagningar och allmän psykiatrin att granskas. Hittills har vissa
granskningar utförts men ännu har inga rapporter offentliggjorts.
Enheten för strategisk leverantörsuppföljning bedriver också flera projekt,
exempelvis Leverantörsuppföljningsmodell och Leverantörsdatabas (LUM
respektive LUD). Syftet med projektet LUM är att utveckla och införa en
generell uppföljningsmodell. All uppföljningsinformation kommer att
samlas i en databas (LUD-projektet) som ska göra det möjligt att redovisa
vårdresultat på webben.
Det är positivt med den öppna redovisningen av indikatorerna och
revisionen kan konstatera att en rad förbättringar av redovisningen av
kvalitet har skett under de senaste åren.
Enligt revisionens uppfattning finns det fortfarande ett utrymme för
utveckling och förbättringar inom detta område. I årsrapporten för 2005
angav revisionen bl.a. att effektmålen skulle kunna utvecklas och utökas.
Jämförelser bör kunna ske mellan åren. Analys och sammanfattning kan
vidareutvecklas och fördjupas.

Balanserat styrkort
används för
uppföljning

Intern styrning av BV
Under 2006 har BV arbetat utifrån de ramar som fastställts i
beställarplanen och budgeten. Nytt för 2006 är att BV har utarbetat en
övergripande verksamhetsplan och ett balanserat styrkort. I styrkortet
anges att visionen för BV är hälso- och sjukvård i världsklass. BV:s
uppdrag som professionella beställare är att utifrån befolkningens behov
skapa en god hälso- och sjukvård. BV vill uppnå nöjda uppdragsgivare,
vårdgivare och medborgare.
Fyra fokusområden har definierats i styrkortet:
• Medborgare
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• Ekonomi
• Intern utveckling
• Medarbetare.
Strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer, mått och mål för 2006 har
formulerats för varje enskilt område. Varje avdelning inom BV har
dessutom utarbetat ett eget styrkort. Beställardirektören följer upp
styrkorten tertialvis. Resultaten rapporteras på intranätet.
Enligt uppgift har processen med att arbeta fram verksamhetsplanen och
styrkortet resulterat i en ökad medvetenhet hos medarbetarna om BV:s
verksamheter, vilket har upplevts som utvecklande.
I början av 2006 genomförde BV en enkätundersökning av hur
vårdleverantörerna ser på beställarnas roll och uppdrag. Enligt
undersökningen uppfattas beställarna vara bra på bemötande och att vara
tillgänglig, att ange hur mycket som ska produceras och har kunskap om hälsooch sjukvårdsstrukturen samt bör koncentrera sig på beställarfrågor i
avtalsprocessen. Förbättringsområdena är att svara för likvärdig ersättning för
liknande tjänster i hela länet, att ha medicinsk kompetens och att klara
förhandlingsprocessen i tid samt att ha förhandlingsmandat. BV kommer bland
annat att genomföra utbildningar för avtalshandläggare för att höja
kompetensnivån.
Finns otydliga
ansvarsgränser
internt i BV?

Inom BV finns fem beställaravdelningar samt enheter med
specialistfunktioner, däribland enheten för vårdgrenssamordning och den
tidigare nämnda enheten för strategisk leverantörsuppföljning. Enheten för
vårdgrenssamordning ska samordna inom vårdgrenarna. Det finns ett
gränssnitt för avdelningarnas/ enheternas ansvarsområde men otydligheter
finns. Oklara ansvarsgränser förtydligas allt eftersom de blir kända av
avdelnings- och enhetschefer.
Systematiken i BV:s interna styrning har ytterligare förbättrats genom
arbetet med balanserade styrkort.
BV:s intresse av hur de uppfattas av vårdgivarna tyder på att BV har blivit en
mer utåtriktad organisation.
Revisionen anser också att BV:s arbete för att kunna agera som en
organisation har kommit en bit på väg, t.ex. med gemensamma
uppdragsbeskrivningar. Det finns fortfarande tecken på att
beställaravdelningarna agerar olika och inte som ett beställarkontor.
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Rekommendationer:
• BV bör följa upp att den utbildningssatsning som görs för
avtalshandläggare får en önskvärd effekt.
2.2

Delårsbokslut – resultat och måluppfyllelse

Ekonomi
Resultatet i delårsbokslutet per augusti 2006 är 247 mkr. Tillskottet till
akutsjukhusen och tilläggsbeställningar för vårdgarantin
(fullmäktigebeslut 2006-08-16) ingår inte i resultatet.
Landstingsfullmäktige har tagit beslut om resursförstärkning till BV för att
täcka satsningar på cancervård, intensivvård och tilläggsbeställningar för
vårdgarantin samt sjukhusens underskott. Förstärkningen är på totalt
332,5 mkr jämfört med den ursprungliga budgeten.
Resultatet efter åtta månader är en försämring jämfört med föregående år
(= 521 mkr). Försämringen beror på en snävare budgetram och en högre
kostnadsökningstakt. En faktor som försvårar jämförelser mellan åren är
att kostnader/intäkter för Norrtälje ingår 2005 men inte 2006. BV har i
möjligaste mån försökt rensa för att öka jämförbarheten mellan åren.
Prognos -90 mkr
eller 0,3 % av
budgeten

I delårsbokslutet förändrar BV årsprognosen från ett nollresultat till ett
underskott på – 90 mkr. Underskottet motsvarar 0,3 % av budgeten
(nuvarande, ej ursprunglig budget). Försämringen förklaras av att
kostnadsökningstakten för läkemedel inte har minskat i den takt som
förväntades. I delårsbokslutet har BV tagit upp ett antal riskfaktorer som
har betydelse för att prognosen håller. Ibland framgår vilka
påverkansmöjligheter som BV har och om riskfaktorn är fördelad på flera
motparter. Bland riskerna kan nämnas hjälpmedel, nya ersättningssystem
och sjukresor.
För primärvården prognostiseras ett underskott på 80 mkr vilket förklaras
av en fortsatt utveckling av närsjukvården, ökade kostnader för husläkare
och sjukgymnaster samt högre kapiterings- och besöksersättning. Delar av
akutsjukvården, geriatrik, psykiatrin och tandvården prognostiserar ett
överskott jämfört med budget.
Inom BV kan underskottet knytas till Närsjukvård Stockholm och till
läkemedel.

Ökning av besök i
primärvård och
akutsjukvård

Verksamhet
Husläkarbesöken har ökat mer än motsvarande period föregående år.
Orsakerna till detta är, enligt BV utvecklingen inom närsjukvården med
bl.a. fler närakuter, stabilare bemanning och ökade öppettider samt ökad
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produktivitet inom primärvården. Även läkarbesöken inom
akutsjukvården har ökat.
Antalet vårdtillfällen inom akutsomatiken har ökat jämfört med augusti
2005. Detta beror bl.a. på befolkningsökning, extrabeställningar pga
vårdgarantin och införande av nytt ersättningssystem. Inom geriatriken
och psykiatrin är antalet vårdtillfällen lägre jämfört med utfall förra året.
Revisionen anser att BV har relativt god överblick över redovisning av
ekonomi, verksamhet och kvalitet. Avvikelser mellan budget och utfall
har analyserats och kommenterats i månads- och delårsbokslut. De
verksamheter som går med underskott följs upp noga, och fördjupade
analyser har gjorts. BV har vidtagit åtgärder och följer effekterna.
BV har försämrat sin ekonomiska prognos. Kostnadsökningstakten har
hittills i år varit 3,5 % vilket är högre än budgeterade 2,4 %. Detta kan ses
som en risk även i den lämnade prognosen.
Rekommendation:

•

2.3

BV bör vidta alla åtgärder som är möjliga för att kunna klara den
ekonomiska prognosen för i år.
Framtagande av intern kontrollplan (IK-plan)

Landstingsfullmäktige beslutade i december 2005 om policy och
reglemente för intern kontroll för SLL. I samband med detta beslut
uppdrogs till landstingets nämnder och styrelser att upprätta interna
kontrollplaner.
Ny internkontrollplan i höst

LSF tog beslut om BV:s IK-plan i februari 2006. BV har bildat en s.k.
COSO-grupp som har diskuterat kontrollaktiviteter med berörda
avdelningar och analyserat behov av fördjupningar eller ytterligare
kontrollområden. Resultaten har sammanställts och överlämnats till
ledningsgruppen inom BV. En ny IK-plan ska tas i skarp drift senare i
höst.
BV:s tillvägagångssätt och organisation är en bra början. BV har
genomfört en riskanalys och strategier finns i viss utsträckning för att
hantera risker av väsentlig betydelse. Det är viktigt att IK-planen
förankras bland medarbetarna och att mätbara mål finns/utvecklas.
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Löpande redovisning
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Preliminärt omdöme:
----Omdömet lämnas i revisionsrapporten för Landstingsstyrelsens
förvaltning. Nedan redovisas de iakttagelser som endast berör BV.

3.1.1 Redovisningssystem
Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning.

3.1.2 Leverantörsfakturor
Kontrollmål:
• Nämnd/styrelse har i förekommande fall rutiner för en korrekt hantering av
elektroniska leverantörsfakturor.

Ny version av
Contempus löser
problem?

Iakttagelser och bedömningar:
Landstingsstyrelsens förvaltning och BV har under 2006 infört elektronisk
fakturahantering. Systemet Contempus används som försystem till
ekonomisystemet. Under året har en avdelning inom BV (Närsjukvård
Stockholm) haft svårigheter att kontrollera och följa upp vårdfakturor
fördelat på delverksamhet, avtal och typ av konto p.g.a. förskjutning av
konteringsraderna. Problemen upptäcktes i början av året då LSF Ekonomi
och systemleverantören informerades. I början av september installerades
en ny version av Contempus och problemen ska enligt leverantören vara
lösta. Beställaravdelningarna har dock uppmanats att vara fortsatt
vaksamma och kontrollera att felen inte kvarstår.
3.1.3 Kundfakturor
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har en tillfredsställande kravrutin.

Iakttagelser och bedömningar:
Beställare Vård har dokumenterade rutiner för kundfakturor. Fakturering
sker i regel månadsvis. Avstämning mellan kundreskontra och huvudbok
sker varje månad och dokumenteras. Rutiner finns för påminnelse av
obetalda fakturor. Avtal finns med inkassoföretag.
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Vid stickprovsvis granskning av kundfakturor har bl.a. kontrollerats att det
har funnits underlag till fakturan, att beloppen överensstämmer med
underlag till fakturan, att konteringen är korrekt och att osäkra fordringar
skrivs av. Granskningen har utförts utan anmärkning.
Kontrollmål:
• Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer en korrekt beräkning av kompensationen avseende den icke momspliktiga verksamheten.
• Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer att korrekt uppgift avseende
återsökning i kommunkontosystemet lämnas till Landstingskontoret för slutlig
redovisning till Skatteverket.

Moms: Inga
avvikelser

En dokumenterad rutin för momsredovisning finns och tillämpas.
Redovisning och avstämning av momskonton sker varje månad. Ansökan
om det särskilda statsbidraget för 6 % moms sker varje månad utifrån
rapporter från ekonomisystemet på de kostnadsslag och externa motparter
som är bidragsgrundande.
Inga avvikelser noterades vid granskning av flera stickprov. Hanteringen
av momsrutinen bedöms fungera väl.
3.1.4 Anläggningstillgångar
Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning.
3.1.5 Inventarier
Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning.
3.1.6 Kontroll av landstingets konst
Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning.
3.1.7 Representation, resor i tjänsten, kurser och
konferenser
Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning.
3.2

Den interna kontrollen avseende vårdfakturor

Preliminärt omdöme: Acceptabelt.
Manuella kontroller
i väntan på nytt
systemstöd

Under föregående år gjorde revisionskontoret en översiktlig granskning av
den interna kontrollen avseende hanteringen av vårdfakturor inom BV. De
iakttagelser som gjordes vid denna granskning har följts upp.
Arbete pågår inom BV i enlighet med de rekommendationer som
lämnades, men inget har slutförts ännu. Ny riskanalys och/eller interna
rutiner har inte utformats. BV skickar fortfarande ut underlag till
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majoriteten av de privata husläkarmottagningarna inför deras fakturering
till BV. BV har anlitat en konsultfirma för att åstadkomma en lösning så att
vårdgivarna själva ska kunna ta fram fakturaunderlag. Driftsättningen av
detta kommer inte att ske förrän tidigast i oktober 2006.
Det kan dock konstateras att den interna kontrollen av vårdfakturor
fortfarande sker manuellt.
Rekommendationer:
Föregående års rekommendationer kvarstår i stort (se bilaga 2).
Uppföljning kommer att göras inför slutrevisionen.
3.3

Den interna kontrollen i bokslutsprocessen –
Delårsbokslut

Kontrollmål:
• Bokslutsarbetet utförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
• SLL:s anvisningar och redovisningsprinciper följs.
• Rutiner finns för avstämningar och avstämningarna är dokumenterade.
• Värderingar och periodiseringar görs på ett adekvat sätt.
• Dokumentationen är föredömlig, tidsplanen har hållits.
Oacceptabel

Inga iakttagelser

Acceptabel

Bra

Organisation av
bokslutsarbetet

X

Tillämpning av god
redovisningssed/
SLL:s
redovisningsprinciper

X

Avstämningsrutiner

Delårsbokslutet:

Ej helt
acceptabel

Mycket
Bra

X

Värderingar och
periodiseringar

X

Tillämpning av SLL:s
rapporteringsanVisningar

X

SAMMANVÄGD
BEDÖMNING

X

Iakttagelser och bedömningar:
Bokslutsarbetet har planerats och utförts på ett strukturerat sätt och
dokumentationen är i allt väsentligt bra. Månatliga avstämningar av bl.a.
kundfordringar, likvida medel och leverantörsskulder utförs och
dokumenteras på att tillfredsställande sätt.
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Revisionen har vid granskningen inte noterat några väsentliga avsteg från
god redovisningssed. I stort har värderingar och periodiseringar skett
korrekt.

4.

Bedömning av de administrativa
kontrollernas kvalitet

4.1

Ansvar och befogenheter

Preliminärt omdöme:

Acceptabelt

Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig organisation, med tydlig
fördelning av ansvar och befogenheter.
•
Nämnd/styrelse är bemannad på ett sätt som säkerställer sakligt oberoende
(icke jävsberoende) och tydlighet i roller. Gäller särskilt vid bolagskoncerner.
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig arbetsordning och instruktion
som klargör arbetsfördelning mellan nämnd/styrelse och förvaltningschef/
verkställande direktör (gäller även vid bolagsliknade driftformer).
•
Delegationsbestämmelser och attestinstruktioner är upprättade i enlighet
med gällande lagar, regler och anvisningar, och är väl dokumenterade.
Bestämmelser och instruktioner är fastställda av styrelse/nämnd.
•
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna är
uppdaterade/aktuella och ändamålsenliga.
•
Nämnd/styrelse har identifierat och värderat risker vad gäller eventuella
avvikelser från beslutsordningen i tillämpningen (riskanalys).
•
Nämnd/styrelse har fastställt rutiner som säkerställer att beslut om
ledningens resor, representation och förmåner, alltid sker i enlighet med
landstingets centrala ”Policy för representation och resor i tjänsten samt för
kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting” och aktuell
skattelagstiftning.
•
Attestförteckning och godkännare av övriga bokföringsåtgärder är fastställda
av förvaltningschef/motsvarande.
•
Nämnd/styrelse har säkerställt att aktuell ansvars- och
befogenhetsfördelning (organisation, delegationsbestämmelser,
attestinstruktioner mm) är kända inom verksamheten.
•
Nämnd/styrelse följer tillämpliga lagar, reglemente/bolagsordning,
ägarpolicyn samt gällande beslutsordning.
•
Beslut som nämnd/styrelse fattar finns dokumenterade i protokoll.
•
Bestämmelser och rutiner för anmälan av beslut fattade på delegation från
styrelse/nämnd, har följts.
•
Delegationsbestämmelserna och attestinstruktionerna har följts.
•
Uppföljning av tillämpningen av delegationsbestämmelserna har genomförts
och tillämpningens konsekvenser har bedömts.
•
Det finns en systematisk och regelbunden uppföljning och utvärdering
avseende ansvar och befogenheter. Tydliga system för identifiering och
hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Delegationsordningen och instruktionen för Landstingsstyrelsens
förvaltning inklusive BV fastställdes i juni 2006. BV har upprättat en
attest- och utanordningsinstruktion för 2006. En hanteringsordning av
beslut inom LSF/BV har upprättats under året.
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BV:s administrativa funktioner för bl.a. redovisning , personal, och IT har
är samordnade med LSF. Vid en tidigare granskning som revisionen
genomförde noterades vissa otydligheter i ansvarsfördelningen mellan LSF
och BV. Personalavdelningen inom LSF ansvarar för löne- och övrig
personaladministration. BV anser att vissa PA-frågor bör hanteras
närmare verksamheten och har därför anställt en egen personalstrateg.
Gränsdragningen mellan BV:s och Forums arbetsuppgifter och roller har
reglerats i ett samverkansavtal. Det finns en gemensam samverkansgrupp
som för löpande diskussion om vilken av de båda förvaltningarna som har
ansvar och äger den aktuella frågan. Under senare tid har
delöverenskommelser undertecknats som reglerar samarbetet mera i
detalj.
Ansvar och befogenheter inom BV kommenteras även kortfattat under
avsnittet Styrning.
Revisionen anser att den administrativa organisationen i LSF och BV inte
är helt ändamålsenlig och tydlighet i ansvarsfördelning saknas i viss
utsträckning.
4.2

Informationssystem/Informationsteknik (IS/IT)

Preliminärt omdöme: Acceptabelt
Kontrollmål:
•
Nämnd/styrelse har antagit informationssäkerhetsföreskrifter för den egna
organisationens specifika behov baserade på landstingsgemensamma
styrdokument för informationssäkerhet.
•
Nämnd/styrelse har fastställt en ändamålsenlig organisation för IT
verksamheten.
•
Nämnd/styrelse har fastställt regler för etiska värderingar inom IT-området,
t.ex. instruktioner för användande av Internet.
•
Nämnd/styrelse har brutit ner fullmäktiges mål till operativa mål och
formulerat mål som säkerställer en ändamålsenlig IT-verksamhet.
•
Nämnd/styrelse har genom en analys identifierat händelser som påverkar
strategi och måluppfyllelse inom IT-området.
•
Nämnd/styrelse har genomfört risk/väsentlighetsanalys för IT-verksamheten
med koppling till mål och strategi samt antagit handlingsplaner/strategier för
att hantera de risker som bedömts som viktigast.
•
Ansvars- och rollfördelning är tydlig vad avser styrning av IT-utvecklingen
och förvaltningen av befintligt IT-stöd.
•
Beslutsgången i IT-frågor är tydlig och kan härledas från styrdokument och
strategiska vägval.
•
Verksamheten har beredskap för oplanerade avbrott beträffande viktiga ITsystem (kontinuitetsplanering).
•
Spårbarhet säkras genom adekvat loggning och tillräcklig kompetens
beträffande logguppföljning.
•
Nämnd/styrelse har rutiner som säkerställer informationsflödet mellan olika
nivåer för en god intern styrning och kontroll.
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Det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen
och styrningen, som säkerställer en kontinuerlig kvalitetssäkring av ITverksamhetens väsentliga rutiner och processer.

Iakttagelser och bedömningar:
Av ovanstående tolv kontrollmål bedöms sex uppfyllda, tre delvis uppfyllda
och tre mål är inte uppfyllda.
Av BV:s internkontrollplan framgår ansvarsnivå för uppföljning och
utvärdering av den interna kontrollen och styrningen inom IT-området.
Enligt de avvägningar som gjorts inför utformandet av internkontrollplan
bedöms risken inom IT-området som ”Stor”.
Någon övergripande risk- och väsentlighetsanalys av hela IT-området har
hittills inte genomförts, vilket innebär att rekommendationen från 2005
års revision kvarstår.
Nya riktlinjer för
informationssäker
het ska införas

Nya informationssäkerhetsriktlinjer har tagits fram inom
Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och ska beslutas i
Landstingsstyrelsen. Riktlinjerna ska därefter införas inom BV. En
”medarbetarguide” och även en särskild information till chefer skall tas
fram inom BV. En utbildningsinsats om informationssäkerhet kommer
enligt uppgift att genomföras i samband med införandet av riktlinjerna.
Revisionen rekommenderade föregående år att BV bör sträva efter
tydlighet gentemot externa konsulter kring IT-säkerhetsdirektiv. Beslut om
lokala informationssäkerhetsriktlinjer väntas inom kort. När riktlinjer
tillämpas förväntas tydligheten öka. Rekommendationen från 2005
kvarstår.
Utformning av etiska regler för internetutnyttjande bör tillhöra
personalavdelningens ansvar enligt de uppgifter som har framförts till
revisionskontoret. Uppföljning av efterlevnaden av dessa regler görs
smidigast av IT-avdelningen.

Viss spårbarhet
finns lokalt och
centralt i GVR

Systemet Gemensamt vårdregister (GVR) ägs av BV och förvaltas av LSFIT. Driftansvarig är TietoEnator. Kontrollfråga har ställts beträffande
loggning och uppföljningsmöjligheter av ändringar i GVD. Enligt
TietoEnator loggas datum hos dem när en personpost senast har
förändrats. I de journalsystem som lämnar information vidare till GVR
loggas däremot vem som gjort vad och datum för ändring. Spårbarheten
finns alltså i lokala försystem och inte centralt. Enligt gällande plan
kommer GVR att ersättas av GVD (Gemensam Vårddokumentation).
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Förvaltningsuppdraget som LSF-IT åtagit sig beträffande de BV ägda
system regleras i en skriftlig överenskommelse som inom kort skall
undertecknas på avdelningschefsnivå. Utöver denna överenskommelse (ett
slags ”ramavtal”) kommer insatser under löpande förvaltning att
dokumenteras efter att de bestämts i samråd mellan systemägaren (BV)
och systemförvaltaren (LSF-IT).
Det finns också vissa indikationer att mycket kunskap om de SLLgemensamma systemen som ägs av BV är koncentrerade till ett fåtal
personer. Det finns risk för att ett nyckelpersonsberoende uppstår.
Rekommendationer:
• Process-/rutinbeskrivningar bör anpassas efter de nya riktlinjerna i
informationssäkerhet.
• Informationsklassificering enligt SLL:s modell bör genomföras av
respektive informationsägare.
• Åtgärder bör vidtas för att förebygga nyckelpersonsberoende avseende
de SLL-gemensamma system som ägs av BV.
4.3

PA/Lönerutiner

Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning.
4.4

Upphandling och inköp

Preliminärt omdöme:
--Inget omdöme lämnas i internkontrollrapporten eftersom någon
granskning av vårdupphandlingar ännu inte har genomförts.
Kontrollmål:
•
Nämnden/styrelsen har fastställt policy och riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten som överensstämmer med den av fullmäktige beslutade
upphandlingspolicyn, lagar och regler inom upphandlingsområdet.
•
Nämnden/styrelsen har en organisation/funktion för upphandlings- och
inköpsfrågor.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt regler för etiska värderingar och
affärsmässigt förhållningssätt gentemot leverantörerna.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt strategier och mätbara mål för upphandling
som syftar till en effektiv upphandlings- och inköpsverksamhet.
•
Nämnden/styrelsen har identifierat händelser som påverkar strategier och
måluppfyllelse inom upphandlings- och inköpsområdet.
•
Nämnden/styrelsen har identifierat och bedömt de risker som är förknippade
med de för verksamheten strategiska upphandlingarna.
•
Nämnden/styrelsen har fastställt strategier/handlingsplan för att hantera de
risker som bedömts som viktigast.
•
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att upphandling och inköp
sker affärsmässigt, enligt landstingets upphandlingspolicy och miljöprogram
samt i övrigt enligt lagar och regler.
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Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att uppföljning och
utvärdering görs utifrån tecknade avtalsvillkor. Nämnden/styrelsen
informeras om utvärderingen av strategiska avtal.
Nämnden/styrelsen har system som ger tillförlitlig information om
upphandlings- och inköpsvolymer inklusive direktupphandlingar.
Nämnden/styrelsen har rutiner som säkerställer att mål och strategier för
upphandling och inköp är kända i organisationen.
Nämnden/styrelsen utvärderar systematiskt och regelbundet den interna
kontrollen och styrningen av upphandlings- och inköpsverksamheten. Tydliga
system för identifiering och hantering av avvikelser finns och tillämpas.

Iakttagelser och bedömningar:
Vårdupphandlingar
Under föregående år fick Beställare Vård omdömet ej helt acceptabelt för
upphandlingsområdet. Bakgrunden till omdömet var iakttagelser som
framkommit i årsrapport 2005. De direktupphandlingar av primärvård
som hade skett i enlighet med den hanteringsordning som fastställts av
fullmäktige, bedömdes vara svårförenliga med Lagen om upphandling
(LOU)
För två av de objekt som upphandlades 2005 pågår för närvarande en
rättslig prövning i Regeringsrätten. Regeringsrätten förväntas fälla ett
avgörande under hösten.
Revisionen har inte granskat enskilda vårdupphandlingar men detta görs
senare i höst. De vårdupphandlingsärenden som har beslutats av HSU har
avsett förlängningar av gällande avtal (nyttjande av optionstid), nya avtal,
uppdrag till beställardirektören att utarbeta förfrågningsunderlag inför
kommande upphandling. Nya avtal har generellt en avtalsperiod på två år
med undantag av sjukhusen som har ettåriga avtal för 2006. Det
förekommer direktupphandlingar som har i viss utsträckning har
motiverats utifrån kraven i LOU.
Övriga upphandlingar
Beställare Vård har ingen egen upphandlingsenhet för
tjänsteupphandlingar. Information om aktuella upphandlingar sprids bl.a.
via SLL:s avtalskatalog. Beställare Vård ska utnyttja befintliga ramavtal
vilka har tecknats centralt av SLL upphandling.
Revisionskontoret har granskat kostnader för konsulter för att bedöma om
BV har följt LOU och använt sig av SLL:s, ingångna ramavtal och tillämpat
avtalsrutinen. Granskningen visar att Beställare Vård i huvudsak anlitar de
konsulter som SLL har ramavtal med.
Vid ett tillfälle har en konsult anlitats för fördjupad uppföljning av
cancervården vid Karolinska Universitetssjukhuset till ett belopp av ca 858
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tkr utan någon regelrätt upphandling. BV anser att synnerliga skäl
föreligger p.g.a. ärendets brådska och att konsulten har en mycket bred och
unik erfarenhet av denna typ av utredning. Något skriftligt avtal med den
anlitade konsulten har inte kunnat uppvisas.
Vi har även noterat att upphandling av konsulter i några fall har blivit
dyrare än vad som sägs i gällande delegationsbeslut. Kompletterande
beslut har tagits i efterhand.
Rutinen för besluts- och avtalshantering ska följas och beslut om
anlitande av konsult ska fattas innan uppdraget startar samt omfatta
hela uppdraget. Upphandling av konsulttjänster bör dokumenteras i ett
kontrakt med samtliga aktuella villkor och undertecknas av båda parter.
Rekommendationer:
• BV bör säkerställa att rutinen för besluts- och avtalshantering
efterlevs.

5.

Övrigt

5.1

Ledningsnära kostnader

Se rapport Landstingsstyrelsens förvaltning.
5.2

Miljö

Beställare Vård redovisar i delårsbokslutet att 89 % av samtliga avtal
(exkl. privata specialister) har en miljöbilaga. Samtliga nya avtal som
tecknades med vårdgivare under 2006 innehåller miljöavsnitt.
BV har nyttjat möjligheten att avtala om tilläggsersättning för uppnådda
miljöresultat men de redovisar inte hur många avtal som har en sådan
klausul.
Enligt LSF anvisningar ska BV redovisa hur stora kvantitativa bidrag till
SLL:s övergripande miljömål som avtalats via den beställda tjänsten.
Någon sådan information framgår dock ej av redovisningen.
Beställare Vård kommer under hösten att följa upp samtliga vårdavtal
vilket inkluderar miljömålen. Revisionskontoret kommer att följa upp
detta i årsrapporten.
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Utlandsvård för patienter

Revisionen har granskat rutinerna för patienter som får vård utomlands.
Ett fåtal transaktioner avser förskott till patienter.
Vi har noterat att bokföring av förskott sker i resultaträkningen när
förskottet utbetalas till patienten. Detta överensstämmer inte med god
redovisningssed samt medför att momsavdrag blir för litet. Felet kan dock
anses vara litet. Enligt uppgift särredovisas numera förskott på ett särskilt
balanskonto.

6.

Slutsatser och rekommendationer

Mot bakgrund av de iakttagelser som har redovisats ger revisionen följande
rekommendationer:
•
•

BV bör vidta alla åtgärder som är möjliga för att kunna klara den
ekonomiska prognosen för i år.
BV bör säkerställa att rutinen för besluts- och avtalshantering
efterlevs.

Att åtgärdas före utgången av år 2007:
•
•

•
•

BV bör följa upp att den utbildningssatsning som görs för
avtalshandläggare får en önskvärd effekt.
Process-/rutinbeskrivningar inom IT-området bör anpassas efter de
nya riktlinjerna i informationssäkerhet.
Informationsklassificering av IT-systemen enligt SLL:s modell bör
genomföras av respektive informationsägare.
Åtgärder bör vidtas för att förebygga nyckelpersonsberoende avseende
de SLL-gemensamma system som ägs av BV.
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Sammanställning och uppföljning av lämnade
rekommendationer
GRANSKNINGSÅR

REKOMMENDATION

2005

Dokumenterad riskanalys för
verksamhetens inriktning
och kvalitet bör genomföras.
Strategi för att förebygga
och hantera risker bör
upprättas.
Beställare Vård bör fortsätta
det påbörjade arbetet med
att åstadkomma ett enhetligt
arbetssätt mellan de tre
geografiska
beställaravdelningarna.
Kvalitetsredovisning och
uppföljning bör utvecklas.
Arbetet med att upprätta
uppdragsbeskrivningar för
samtliga väsentliga vårdverksamheter bör slutföras.
De interna rutinerna för
fakturakontroll av vårdfakturor bör uppdateras och
kompletteras.
Riskanalysen som utgör
underlaget till de interna
rutinerna för fakturakontroll
bör uppdateras.
Enhetliga mallar för
fakturakontroll bör införas.
Dokumentation bör ske av
vilka fakturakontroller som
faktiskt utförs.
Beställare Vård bör tillse att
datastödet för att ta fram
underlag till fakturorna för
den rörliga ersättningen för
husläkarna fungerar
tillfredsställande.
Beställare Vård bör utreda
vilka möjligheter som finns
för att införa maskinella
fakturakontroller eller att
fakturakontroller sker med
hjälp av IT-stöd.
Beställare Vård bör
eftersträva tydlighet
gentemot externa konsulter
kring IT-säkerhetsdirektiv.

2005

2005
2005

2005

2005

2005
2005

2005

2005

2005

2005

2005

Följs upp
år

ÅTGÄRDAT
Nej

KOMMENTAR

2006

Delv
is
X

Arbete pågår

2006

X

Arbete pågår

2006

X

Arbete pågår.

2006

X

Arbete pågår.

2006

x

Arbete pågår

2006

X

Arbete pågår

2006

X

Arbete pågår.

2006

X

Arbete pågår.

2006

Ja

X

Ny version ska
driftsättas i
september.

2006

X

Ett försök med
Datamining ska
göras i höst/vinter.

2006

X

Risk- och väsentlighetsanalys 2006
för IT-området med koppling
till mål och strategi bör
genomföras och dokumenteras av Beställare Vård.
2006
Beställare vård bör utarbeta
ett förhållningssätt till att
tillämpa LOU i förening med
vårdens kvalitetskrav.

X

Beslut betr. lokala
inf.säk. föreskrifter
nära förestående.
Införande och
utbildning
planerad.
Har delvis
genomförts i
framtagandet av
internkontrollplan.

X
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REKOMMENDATION

2006

BV bör vidta alla åtgärder
som är möjliga för att kunna
klara den ekonomiska
prognosen för i år.
BV bör säkerställa att rutinen
för besluts- och
avtalshantering efterlevs.
BV bör följa upp att den
utbildningssatsning som görs
för avtalshandläggare får en
önskvärd effekt.
Process-/rutinbeskrivningar
inom IT-området bör
anpassas efter de nya
riktlinjerna i
informationssäkerhet.
Informationsklassificering av
IT-systemen enligt SLL:s
modell bör genomföras av
respektive
informationsägare.
Åtgärder bör vidtas för att
förebygga
nyckelpersonsberoende
avseende de SLLgemensamma system som
ägs av BV.

2006

2006

2006

2006

2006

Följs upp
år

ÅTGÄRDAT
Ja

Nej

KOMMENTAR
Delv
is

2006

Ny

2006

Ny

2007

Ny

2007

Ny

2007

Ny

2007

Ny

