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Sammanfattning
Revisionen av Landstingsstyrelsens verksamhet under år 2006 har utgått från av de
förtroendevalda revisorerna fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med
gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet. Beslut, rapporter och protokoll från landstingsstyrelsen och
landstingsfullmäktige har löpande följts.
De förtroendevalda revisorerna har under året haft genomgångar med
finanslandstingsrådet landstingsstyrelsens presidium, samt företrädare för utskott
och beredningar. Revisionskontoret har arbetat i fortlöpande kontakt med ansvarig
tjänstemannaledning.
2006 års ekonomiska resultat
Resultatet för landstingskoncernen uppgår till – 2 149 mkr, en avvikelse mot
budget med – 2 580 mkr. Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om
3 335 mkr, som tydligt har redovisats i den framlagda årsredo-visningen. Det
gäller avsättningar för pensionskostnader avseende sänkt diskonteringsränta
samt förändrat livslängdsantagande (- 1 382 mkr), pensionskostnader
avseende nytt pensionsavtal KAP KL (- 157 mkr), pensionskostnader för
numera kommunanställda inom äldrevården m.m. (Ädelreformen - 240 mkr),
omstruktureringsåtgärder (- 600 mkr) samt en kapitalkostnadsersättning till
Statens Järnvägar (- 956 mkr).
Bortsett från de jämförelsestörande posterna utvisas ett ekonomiskt resultat
om + 1 186 mkr. Det positiva resultatet har i huvudsak sin orsak i ökade
skatteintäkter och förbättrat finansnetto. Samtidigt har kostnadsutveck-lingen
för den löpande verksamheten överskridit budgetramarna såväl för vården som
för trafiken. Särskilt kostnadsutvecklingen för de stora akutsjukhusen har varit
påtaglig.
Vad gäller den löpande redovisningen, den kortperiodiska rapporteringen och
den slutliga årsredovisningen för 2006 är revisionens samlade bedömning att
denna hållit fortsatt god kvalitet. Prognoskvaliteten har varit godtagbar och
den löpande redovisningen har gjorts enligt god sed.
Den löpande övergripande ekonomiska kontrollen får i huvudsak anses ha
varit godtagbar. Revisionen noterar att delårsbokslutet fortsättningsvis
kommer att tidigareläggas. För finansförvaltning och likviditetshantering
föreligger ingen kritik. De av fullmäktige fastlagda finansiella målen har
uppnåtts.
De jämförelsestörande posterna
De ovannämnda redovisningsåtgärderna för pensionskostnader,
omstruktureringar m.m. har med hänsyn till posternas specifika karaktär,
beloppsmässiga storlek och jämförelsestörande effekt blivit föremål för
särskild granskning med stöd av oberoende utomstående redovisningsteknisk
expertis. Expertbedömningen har avrapporterats med särskild PM, som
bifogas denna rapport.
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Expertbedömningen kan sammanfattas enligt följande:
• Ränteberäkningar och livslängdsantaganden följer inte givna
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Detta
försvårar jämförbarhet och är inte i överensstämmelse med god sed.
• Vad gäller omstruktureringskostnaden och gjord avsättning framhålls att
denna visserligen är beslutad men ej så framskriden i verkställighet att
hela kostnaden bör påföras 2006 års resultatredovisning. Bedömningen är
att redovisningen i så fall inte blir rättvisande.
• Vad gäller övriga jämförelsestörande poster föranleder dessa inga kritiska
synpunkter från konsulterad expertis. Regleringen av AB SL:s ersättning
till Statens Järnvägar har godkänts av den auktoriserade revisorn.
Med hänsyn till gjorda expertutlåtanden finner revisionskontoret vid den
samlade bedömningen för sin del att hanteringen av de jämförelsestörande
posterna inte framstår som helt förenlig med god kommunal redovisnings-sed.
Hanteringen är tydligt särredovisad från räkenskaperna i övrigt men motiv och
underlag är inte i alla delar tillfredsställande redovisade.
Till alla delar i övrigt bedömer revisionskontoret att de av landstings-styrelsen
framlagda räkenskaperna för 2006 i allt väsentligt är rättvisande.
Balanskravet
Med redovisningen av ett underskott följer det lagfästa kravet att redogöra för
hur man avser att, inom en treårsperiod, återställa den ekonomiska balansen.
Landstingsstyrelsen har föreslagit fullmäktige att synnerliga skäl åberopas för
att inte reglera underskottet. Revisionskontoret får för sin del notera detta och
att det står fullmäktige fritt att besluta i frågan. Någon administrativ
överprövning av detta kan numera inte ske.
Vad gäller sakfrågan om ekonomisk balans i SLL vill revisionskontoret
påminna om det grundläggande kravet på en långsiktigt hållbar hantering av
verksamhetsmässiga åtaganden och ekonomiska förutsättningar. Med 2006 år
ekonomiska resultat bekräftas att landstingets ekonomiska problem kvarstår
med otillräckligt kapital och långsiktigt små marginaler i den löpande
driftekonomiska utvecklingen. De ökade kostnaderna måste bemästras. En
långsiktig analys och planering krävs för finansieringen av de framtida stora
investeringarna, driftkostnadsutvecklingen samt ökningen av
pensionsutbetalningarna.
Styrning av verksamhet och ekonomi
Landstingsstyrelsens har i uppdrag att utöva den samlade styrningen av
landstingets verksamhet och ekonomi. Granskningar under 2006 visar att
formerna för den övergripande styrningen har brister när det gäller att
åstadkomma en tydlig sammanhängande styrkedja. Det finns även brister när
det gäller att ge fullmäktige en informativ redovisning av hur mål och uppdrag
har genomförts under året, även om en viss utveckling har skett.
Landstingsstyrelsen bör se över inriktning och former för sin styrning
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genom budget och uppföljning. Syftet bör vara att skapa rimliga
förutsättningar för landstingsfullmäktiges ledamöter att bedöma det
verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet.
Hälso- och sjukvården är landstingets största verksamhet. Ändå saknar den
samlade årsredovisningen till stora delar en redovisning av vårdens inne-håll,
kvalitet och verksamhetsresultat. Däremot innehåller årsredovis-ningen för
Beställare Vård numera en relativt god och välstrukturerad redovisning av
vården ur ett befolkningsperspektiv.
Ekonomistyrningen behöver stärkas inom landstinget. Några resultaten-heter
redovisar underskott och trenden visar fortsatt ökade verksamhets-kostnader
under 2006. De närmaste åren kommer att präglas av en förändringsprocess i
enlighet med fullmäktiges budgetbeslut. Mot denna bakgrund behöver den
löpande verksamheten bättre präglas av budget-disciplin och aktiva
kostnadsreducerande åtgärder.
Ägarstyrningen har utvecklats även om en del återstår. Nuvarande ägarpolicy
och ägardirektiv bör kompletteras med att tydliggöra ansvar, roller och
styrformer och andra strategiska delar i en utvecklad ägarstyrning.
Vad gäller beställarstyrningen av vården finns relativt väl fungerande former
för att förmedla pengar/finansiering och uppdrag till vårdgivarna. Däremot
saknas en tydlig beställarstrategi och ett gemensamt förhållnings-sätt för
beställarnas företrädare. Utvecklingen av beställarstyrningen är givetvis också
en fråga om vilken roll denna ges i landstingets över-gripande styrning.
Oavsett att en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd nu inrättats har
landstingsstyrelsen det övergripande ansvaret för hur de
landstingsövergripande styrsystemen fungerar i relation till varandra
Sammantaget bedöms styrningen som ej helt acceptabel. Brister som
revisionen har påtalat tidigare år har alltjämt inte åtgärdats. Det gäller delar av
ägarstyrningen. Det gäller också ekonomistyrningen och den ekonomiska
beslutsprocessen som påtagligt har försämrats under året. Det gäller särskilt
hanteringen av de stora sjukhusens ekonomi. Också för kollektivtrafiken och
styrningen av SL föreligger allvarlig revisorskritik. Det gäller såväl oklarheter
i relationen mellan den centrala landstings-ledningen och SL som brister i
bolagets interna och externa styrning och kontroll. Förbättringar vad gäller
kollektivtrafikens styrning, kontroll och resultatrapportering är ett gemensamt
ansvar för landstinget centralt och berörda styrelser och nämnder.
Sjukvården
De totala kostnaderna för hälso- och sjukvården har inte oväsentligt
överskridit budget. Under året har fullmäktige i särskilda beslut fått tillskjuta
totalt 332,5 mkr. Beställarens kostnad var år 2006 totalt
34,6 miljarder kronor, vilket innebär ett överskridande i bokslutet på närmare
115 mkr. Orsakerna uppges vara i första hand utvecklingen av
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läkemedelskostnader samt en kraftig besöksökning i primärvården
(närmare 5 %).
För år 2006 redovisas att befolkningen är mer nöjd med vården än tidigare år
och att tillgängligheten till vården ökat genom bl.a. etablering av när-akuter
(totalt finns 13 stycken). Dessutom har det skett en viss ökning av
befolkningens självupplevda hälsa. Samtidigt som tillgängligheten har ökat till
närsjukvården har besöken också ökat både på sjukhusens akutmot-tagningar
och på närakuterna, vilket kan tolkas som att närakuterna inte medfört någon
påtaglig avlastning av sjukhusens akutmottagningar eller oplanerade besök
hos husläkarna.
För att upprätthålla vårdgarantin redovisas att 173 mkr anvisats för bl.a.
”extrabeställningar”. Väntetiderna anges dock närma sig vårdgarantigränsen.
I granskningar under 2006 har revisionen bl.a. noterat:
• kvarstående brister när det gäller att leva upp till 1999 års
tandvårdsreform och rätten för vissa grupper till uppsökande
munhälsobedömning och nödvändig tandvård,
• att väntetiderna till neuropsykiatrisk utredning och behandling har
förbättrats, men på vissa håll fortfarande är alltför långa,
• att en relativt stor andel berörda chefer i delar av länet anser att samverkan
mellan primärvård och psykiatri fungerar dåligt i praktiken
• att även om tillgängligheten till vården förbättrats finns fortfarande lokala
brister när det gäller primärvård och psykiatri.
Trafiken
2006 har varit ett speciellt år för trafiken genom försöket med trängselskatten. AB SL redovisar att antalet resande var större än det ökade utbudet av
kollektivtrafiken. Även Waxholmsbolaget har haft en ökning av antalet
passagerare. Trenden med minskat antal färdtjänstresor fortsätter. Andelen
nöjda resenärer i SL-trafiken är inte högre än den var 2003, når inte uppsatta
mål för 2006 och ligger mycket långt från de långsiktigare målsättningarna.
Resenärerna hos Waxholmsbolaget och Färdtjänstnämnden är mer nöjda.
Vad gäller SL:s verksamhetsutveckling noteras fortsatt allvarliga problem
med trafikens tillgänglighet, punktlighet och kvalitet. Revisionen har också
påmint om trygghets- och säkerhetsfrågorna för resenärer och personal.
Resenärernas omdömen om kollektivtrafiken bekräftar en på alltför många
områden oacceptabel kvalitetsnivå. Det gäller särskilt pendeltågstrafiken där
omedelbara förbättringar krävs.
Styrfrågorna för AB SL behöver bli föremål för klarlägganden. Det gäller
såväl relationen mellan bolaget, fullmäktige och den centrala landstingsledningen som frågor kring AB SL:s interna styrning och relation till
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entreprenörer och intressenter. Också frågor kring styrelsens och VD:s
ekonomiska kontroll behöver klargöras.
Miljöfrågor
Landstingets miljöarbete redovisas med utgångspunkt från målen i Miljö Steg
4, med förbehållet att bedömningarna är preliminära och att mer utförlig
slutredovisning av detta program sker senare under våren.
I redovisningen framhålls bland annat att spårtrafiken fullt ut drivs med
förnybar el, att SL nått målet om 25% förnybara drivmedel i busstrafiken, att
75% av värme och el kommer från miljöanpassade energikällor, att en
lustgasspjälkare installerats vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
samt att certifierade miljöledningssystem nu finns i alla landstingets
verksamheter.
Revisionen kommer i särskild ordning att granska den slutliga redovisningen
av Miljö steg 4.
Intern kontroll
Den interna kontrollen har i samband med 2006 års granskning, med enstaka
undantag, bedömts vara tillräcklig. Under 2006 har arbete pågått med
upprättande av intern kontrollplaner. Några nämnder och styrelser har ännu
inte fattat beslut om intern kontrollplan, men arbete pågår.
En granskning har genomförts av GVD (Gemensam Vårddokumentation) som
visar på problem, som behöver åtgärdas innan ett breddinförande sker. Det
gäller bl.a. ytterligare teknisk analys innan projektstart, strategisk
framförhållning för IT-stöd i vården samt etablerandet av en enhetlig teknisk
standard för journalsystem inom landstinget.
Granskningen av den centrala upphandlingsenheten och av SMIL-projektet
(Smarta inköp i landstinget) visar att det krävs ett bättre helhetsgrepp om
landstingets upphandlings- och inköpsverksamhet. Det är viktigt att tydliggöra
styrelsernas ansvar för att tillvarata gjorda erfarenheter och ta hem vinster. Det
finns ytterligare betydande besparingspotentialer.
Landstingsstyrelsens samlade årsredovisning för 2006
Enligt revisionens bedömning har informationsinnehållet i årsredovisningen
2006 i flera avseenden utvecklats positivt jämfört med år 2005. Det återstår
dock, som ovan framhållits, att bättre återredovisa verksamhetens
innehållsmässiga utfall och kvalitet. Det är angeläget att landstingsledningen
till kommande år väsentligt förbättrar detta.
Revisionen har också, som ovan redovisats, synpunkter på hanteringen av de
stora särskilda jämförelsestörande posterna. Räkenskaperna bedöms i denna
del vara ej helt förenliga med god kommunal redovisningssed. För övrigt
bedöms årsredovisningen i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad i
enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal redovisning.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av AB Stockholms läns landstings
Internfinans år 2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i
enlighet med gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god
revisionssed för kommunal verksamhet. Protokoll från styrelsen har
löpande följts.

Styrningen bedöms som mycket bra
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som tillräcklig.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Landstingshuset i Stockholm AB år
2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med
gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är ett av Stockholms läns
landsting (SLL) helägt bolag.
LISAB är moderbolag i en koncern med samma namn, i vilken alla
helägda landstingsbolag utom bolag inom SL-koncernen.
LISAB har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet.
Bolagets ändamål och verksamhet regleras av dess bolagsordning.
Enligt 3 § bolagsordningen är LISAB:s enda uppgift att äga och
förvalta aktier i de aktiebolag som ingår i Landstingshuskoncernen.
LISAB har i sin roll som moderbolag att fungera som samordnare och
tillse att de administrativa och redovisningsmässiga rutinerna följs.
År 2006 bestod styrelsen för LISAB av samma personer som fanns i
Landstingsstyrelsens (LS) Ägarutskott.
Från och med år 2007 ansvarar LS produktionsutskott för
ägarstyrningen av sjukvårds- och tandvårdsbolagen inom
Landstingshuskoncernen. För ägar-styrningen av övriga bolag ansvarar
LS strategiska utskott. Det råder person-union mellan styrelsen för
LISAB och LS strategiska utskott.
LISAB:s styrelse har beslutat om intern kontrollplan den 23 januari
2007.
Omdöme för styrning lämnas efter bedömning av LISAB rutiner för
uppföljning och rapportering av den ekonomiska utvecklingen för både
moderbolaget och koncernen.
Vid granskningen av den ekonomiska redovisningens kvalitet har den
auktoriserade revisorn inte iakttagit några väsentliga avvikelser från de
kontrollmål som är tillämpliga för LISAB.
Den interna kontrollen har i allt väsentligt bedömts som tillräcklig.
Det omdöme som lämnas avseende de administrativa kontrollerna avser
enbart ansvar och befogenheter.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av AISAB år 2006 har utgått från fastställd
revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning, landstingets
regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Protokoll från
styrelsen har löpande följts.
AISAB ska medverka till att ambulanssjukvårdens övergripande mål, som är
fastställda av beställarorganisationen, nås. För att erhålla den årliga
prisuppräkningen i avtalet ska AISAB uppfylla kraven i huvud- och
utvecklingsavtalet. Beställarens bedömning är att AISAB uppfyller kraven
och har gett bolaget full prisuppräkning för 2006.
AISAB har återerrapporterat vad som utförts och status i arbetet med
beställarens/ägarens tre uppdrag.(Se avsnitt 4.2, Måluppfyllelseanalys.)
Årets resultat är ett överskott på 74 tkr och fullmäktiges budgetmål är uppnått.
Några viktiga faktorer som lett till årets resultat är högre indexuppräkning av
avtalet med beställaren än budgeterat samt ej budgeterat utbildningsbidrag
(1.5 mkr) för utbildning av specialistsjuksköterskor. Ändrad redovisningsprincip för arbetskläder, som tidigare redovisats som en tillgång i balansräkningen, har inneburit en engångskostnad på ca 1 mkr i 2006 års bokslut.
Styrningen bedöms som acceptabel. Redovisning av kvalitet och om bolagets
egna mål kan utvecklas ytterligare. (Se avsnitt 5, Styrning.)
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn som rättvisande. Den
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
De slutliga bedömningarna avseende den interna kontrollen överens-stämmer
med de preliminära bedömningar som avgavs i intern kontrollrapporten för år
2006.
AISAB har arbetat fram ett utkast till intern kontrollplan som kommer att
behandlas i styrelsen under våren 2007.
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Nedan redovisas den slutliga bedömningen för år 2006.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Danderyds Sjukhus AB (DSAB) år 2006 har
utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Protokoll
från styrelsen har löpande följts.
Revisorsgrupp II har under granskningsåret träffat bolagets styrelse.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar
och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets resultat.
Årets resultat
Det ekonomiska resultatet är -28,7 mkr att jämföra med fullmäktiges krav på
nollresultat. Resultatet är 36,3 mkr lägre än föregående år.
Kostnadsutfallet överskrider beslutad budget med 103 mkr. De största
avvikelserna avser: Pensionskostnader och sociala avgifter (+13,2 mkr),
Förstärkningar (-44,3 mkr), Ej uppnådd besparing (-12,0 mkr).
Verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse
Volymerna utförd vård är i flera avseenden högre än avtalet. Det gäller främst
planerade vårdtillfällen (+5 %), akuta vårdtillfällen (+3 %) och planerad öppen
vård (SLL:s huvudavtal)(+ 3 %). Hos beställaren säger man sig vara nöjd att
DSAB klarat av den volym av akuta patienter som varit aktuell samt med nivån
på det kvalitetsarbete som bedrivs. Man är dock kritisk till att sjukhuset
överskridit de avtalade volymerna för planerad vård.
Enligt den produktivitetsmätning som gjorts i samband med bokslutet redovisar
DSAB en produktivitetsutveckling på 0,7 %, räknat på poäng per justerad
totalkostnad.
DSAB bedriver ett omfattande kvalitetsarbete med processtyrning, förbättringsarbete och årsberättelser samt patientsäkerhetsarbeteBolaget anger att man haft en väntetider som inte levt upp till vårdgarantikraven
inom ett flertal vårdområden.
De generella mål och uppdrag som fullmäktige givit har utförts och redovisats.
Måluppfyllelsen är i flera avseenden god, dock har inte verkställts:
- Anläggning för nedbrytning av lustgas
- Överföringen av esofaguskirurgin till Karolinska Universitetssjukhuset
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Sjukhuset har inte nått upp till de mål i Miljö Steg 4 som satts då det gäller
lustgasutsläpp och andelen förnybara drivmedel.
Personalsituationen har bl.a. karaktäriserats av en god personaltillgång och av en
fortsatt ökning av antalet anställda (6 %). Sjukfrånvaron är oförändrad, 18,7
dagar per anställd.
Verksamheten är i linje med bolagsordning och specifika ägardirektiv och
bedöms sammantaget vara ändamålsenlig.
Styrning och kontroll (internkontroll)
Då det gäller styrningen har revisionskontoret noterat att det finns en
verksamhetsplanering, baserad på s.k. Balanserad verksamhetsstyrning (BVS) som
innehåller mål och nyckeltal som följs upp. I tillämpningen har det dock under året
funnits betydande brister i såväl verksamhets- som ekonomistyrningen.
På kostnadssidan har DSAB enligt sin verksamhetsplan från början av året planerat
för en kostnadseffektivisering på motsvarande 42 mkr. Detta synes dock endast
delvis ha genomförts. Istället har en kostnadsexpansion skett som sammantaget
inneburit att man överskridit kostnadsbudgeten med mer än 100 mkr (5,2 %).
DSAB har inte klarat det uppdrag som uttryckts i DSAB:s budget. I den meningen
kan inte styrningen betraktas som acceptabel. Några formella beslut som fritar
DSAB:s styrelse från kravet på ekonomisk balans har heller inte fattats.
Samtidigt har en diskussion och ett arbete pågått mellan ägare och DSAB:s ledning
under hösten/vintern 2006, med fokus på DSAB:s produktivitet och
produktivitetsutveckling samt hur detta kopplas till rimligheten i DSAB:s uppdrag.
DSAB har till ägaren presenterat en åtgärdsplan.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret: Att DSAB inte klarat det uppdrag
som man haft/accepterat, Att en dialog om detta funnits med ägaren, Att
förutsättningarna att klara uppdraget synes ha varit relativt svåra, Att det har funnits
brister i verksamhets- och ekonomistyrningen.
Det sammanfattande omdömet om styrningen är: Acceptabel
Administrativa kontrollerna (IS/IT, etc.) har bedömts vara genomgående Bra.
DSAB har beslutat om en internkontrollplan.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som Tillräcklig.
En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet
enligt regelsystemet. I rapporten ”Löpande granskning av intern kontroll 2006”
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redovisades en preliminär bedömning av den interna kontrollen. Nedan redovisas
den slutliga bedömningen för år 2006.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Folktandvården Stockholms län
AB år 2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet
med gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Det ekonomiska resultatet är 53 mkr, vilket ska jämföras med landstingets
resultatkrav för bolaget på 12 mkr. Det positiva resultatet beror främst på en
förändrad pensionsskuldsberäkning i och med det nya avtalet KAP-KL,
motsvarande cirka 21 mkr, men även av lägre lönekostnader, cirka 3 mkr,
samt lägre kostnader för övriga tjänster, cirka 14 mkr.
Prislistan avseende vuxentandvården var oförändrade även under 2006.
Barnintäkterna var högre än föregående år, men intäkterna från
vuxenpatienterna något lägre. Inom allmäntandvården har färre barn och
vuxna behandlats än föregående år, inom specialisttandvården något fler.
Nio av tio patienter är nöjda med behandlingen i Folktandvården.
Tandhälsan hos barn och ungdomar är något förbättrad sedan föregående år.
Problem med tillgängligheten inom vissa delar av specialisttandvården
kvarstår och en handlingsplan är upprättad.
Medarbetarenkäten visar överlag på positiva resultat. Den genomsnittliga
sjukfrånvaron ökade med 1,2 dagar och målet för antalet sjukdagar nåddes
ej, trots flertalet åtgärder.
Styrningen bedöms sammantaget som bra.
Den auktoriserade revisorn bedömer att räkenskaperna är rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som tillräcklig. Arbetet med
att ta fram en intern kontroll plan har påbörjats. Styrelsen förväntas ta beslut
om planen under våren 2007.
Revisionskontoret bedömer att verksamheten vid Folktandvården
Stockholms län AB bedrivs ändamålsenligt och i överenskommelse med
bolagsordning och ägardirektiv. Därtill är det ekonomiska resultatet positivt
och överträffar fullmäktiges krav.
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Nedan visas den slutliga bedömningen av den interna kontrollen.
Oaccep-

Ej helt

Accep-

tabel

Accep-

tabel

Bra

Mycket

Trend1)

bra

tabel
Styrning

X

Î

Den ekonomiska
redovisningens
kvalitet
Löpande redovisning
Årsbokslut

X
X

Î

X

Î

X
X
X

Î

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

Î

Î
Î

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

RK 200606-61
Revisionskontoret 2007-03-16 1 (2)

Sammanfattning
Revisionen av Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet under år
2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med
gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Revisorsgrupp II har under granskningsåret träffat sjukhusets styrelse vid
ett tillfälle.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med LSF:s
anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets
resultat.
Styrningen under året bedöms som ej helt acceptabel. Styrelsen har under
året beslutat om en rad åtgärder och haft dialog med landstingsledningen
om sjukhusets ekonomiska läge. De beslutade åtgärderna har dock inte varit
tillräckliga eller inte verkställts i tillräcklig omfattning för att klara det
ekonomiska resultatkravet. Ansvaret för sjukhusets bristande styrning faller
också på landstingsstyrelsen.
De ekonomiska mål som fullmäktige har fastställt för verksamheten
bedöms inte ha uppnåtts på ett tillfredsställande sätt.
De ekonomiska resultatet uppgår till -191 mkr, vilket skall jämföras
med fullmäktiges krav på nollresultat. Underskottet beror främst på ej
genomförda besparingar, överproduktion till följd av ökad vårdtyngd
samt på ökade kostnader för medicinteknisk utveckling.
De verksamhetsmål som ägare och beställare ställt på verksamheterna
bedöms i allt väsentligt vara uppfyllda.
Beslutade strukturförändringar har i huvudsak genomfört under året,
dock i vissa fall inte i den takt som planerats. Antalet patienter vid
akutmottagningen i Solna har inte minskat som planerat.
Karolinska har genomfört mer vård än vad som överenskommits med
beställaren. Antalet vårdtillfällen avviker inte väsentligt från avtalad
nivå, dock har vårdtyngden ökat. Antalet besök inom den öppna vården
är fler än avtalat (+9%).
Produktiviteten beräknas av sjukhuset vara oförändrad jämfört med år
2005.
Fullmäktiges mål om minskad sjukfrånvaro år 2006 har uppnåtts.
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Antalet sjukdagar har minskat med 1,2 dagar jämfört med 2005 och
uppgår till i genomsnitt 19,8 dagar per anställd.
Måluppfyllelsen vad gäller sjukhusets miljömål bedöms som god.
Sjukhuset är miljöcertifierat sedan år 2005. Av sjukhusets sju mål har
sex uppnåtts.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Områden som
behöver förstärkas är framförallt redovisning av externfinansierade projekt
och lager.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som ej helt tillräcklig.
Åtgärder behöver vidtas inom IS/IT-området. En intern kontrollplan har
fastställts av styrelsen.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av MediCarrier AB år 2006 har utgått
från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Revisorsgrupp II har inför slutrevision träffat bolagets styrelse och ledning.
Bolaget bedöms i allt väsentligt drivas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Under året har åtgärder vidtagits
för att åtgärda de betydande brister i styrning och intern kontroll som
konstaterades i 2005 års granskning.
Införande av tvåskift, ombyggnad av lagret för bättre logistik samt satsningar på arbetsmiljö och kompetenshöjning är bidragande orsaker till att
bolaget kan redovisa ökad leveranskvalitet och höjd servicegrad. De interna
mål som satts upp i detta avseende är dock inte uppnådda i alla delar. Målen
avseende sjukfrånvaro, medarbetarindex och kundenkäter har uppnåtts.
För året redovisas ett positivt ekonomiskt resultat om 4,7 mkr.
Den intern kontrollen bedöms vara tillräcklig, men vissa rekommendationer
avseende IT har ännu inte helt åtgärdats. Arbetet med att upprätta en intern
kontrollplan pågår och beräknas slutföras under våren 2007.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av S:t Eriks Ögonsjukhus AB år 2006
har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande
lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med landstingets
anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets
resultat.
Verksamheten vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB bedöms under året i
huvudsak ha skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt
i överensstämmelse med bolagsordning och ägardirektiv.
De mål som fullmäktige har fastställt bedöms ha uppnåtts på ett
tillfredsställande sätt.
Det ekonomiska resultatet för 2006 uppgår före bokslutsdisposition och
skatt till 5,3 mkr, vilket är 2,7 mkr bättre än föregående år och 5,3 mkr
bättre än budgeterat.
Bolaget har år 2006 infört en modell för prestationsersättning till
personalen. Sammanlagt 2,9 mkr (inkl. sociala avgifter) har i bokslutet
avsatts för detta ändamål.
S:t Erik har genomfört avtalade vårdvolymer, såväl vad gäller ögonsjukvård som kataraktsjukvård. När det gäller ögonbottenundersökningar har sjukhusets under året uppnått den årskapacitet på 18 500
undersökningar som överenskommits med beställaren.
Sjukhuset redovisar en kraftig produktivitetsökning (8,9%) jämfört med
2005.
Styrningen bedöms under året ha varit bra. Uppföljning och redovisning av
vårdens kvalitet har förbättrats väsentligt.
Den auktoriserade revisorn bedömer att räkenskaperna är rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms under året ha varit tillräcklig. Styrelsen har
dock inte fastställt en intern kontrollplan för år 2006.
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Sjukfrånvaron har ökat med två dagar jämfört med år 2005 och uppgår
till i genomsnitt 20,2 dagar per anställd. Ökningen beror bl.a. på
ändrade rapporteringsrutiner.
S:t Erik är miljöcertifierade sedan år 2000.
Slutligt omdöme 2006
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Stockholm Care AB år 2006 har utgått från
fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Protokoll
från styrelsen har löpande följts.
Målet att på affärsmässiga villkor främja exporten av vårdtjänster bedöms uppnått
då fullmäktige resultatkrav överträffats. Vårdens omfattning är lika som
föregående år men den ekonomiska omsättningen är bolagets högsta hittills.
Kvalitet mätt som kundnöjdhet är tillfredsställande men utrymme finns för
förbättring. Bolaget har under 2006 aktivt arbetat med uppgradera typningar
för Tobias Registrets potentiella donatorer samt att ersättningsrekrytera
donatorer. Bolagets konsultverksamhet som ska stödja marknadsföringen av
vårdexporten har minskat i omfattning.
Årets resultat är 5 mkr (5 % av den totala omsättningen) och överstiger
budgeterat resultat med 1,5 mkr. Resultatet är 1,8 mkr lägre än
fjolårsresultatet.
Styrelsen för SCAB har i november 2006 yttrat sig över revisionens interna
kontrollrapport för 2006.
Styrningen är fokuserad på att klara fullmäktiges resultatkrav, få de rätta
patienterna och att minimera riskerna i verksamheten.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att bolagets styrelse och VD
har en tillfredsställande styrning och uppföljning av verksamheten.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn som rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
De slutliga bedömningarna avseende den interna kontrollen överens-stämmer med
de preliminära bedömningar som avgavs i intern kontrollrapporten för år 2006.
En intern kontrollplan har fastställts i styrelsen under 2006.
SCAB blev miljöcertifierat under 2006.
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Nedan redovisas den slutliga bedömningen för år 2006.
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Sammanfattning
Revisionen av Stockholms läns sjukvårdområdes verksamhet under år 2006
har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande
lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet. Protokoll från nämnden/styrelsen har löpande följts.
Revisorsgrupp II har under granskningsåret träffat styrelsen.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med LSF:s anvisningar och bedöms
ge en rättvisande bild av verksamheten och årets resultat.
Årets resultat uppgick till 76,1 mkr. Resultatet innebär att SLSO klarat
fullmäktiges resultatkrav om 35 mkr. I årets resultat ingår reserveringar för
omställningsåtgärder med 28 mkr.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.
SLSO bör fortsätta arbetet med att minska antalet enheter med underskott.
Produktionsvolymen har utvecklats olika inom vårdgrenarna.
Sammantaget ligger produktion i stort i nivå med budget och föregående
år. Läkarbesöken inom primärvården uppges dock ha ökat med 5,5 %.
SLSO redovisar att produktiviteten har ökat med 0,7 % under 2006. Viss
osäkerhet föreligger dock, när det gäller prestationstal och
produktivitetsberäkningar.
Antalet sjukdagar har minskat med 0,8 dagar.
Kostnaderna för inhyrning har ökat jämfört med föregående år och
överstiger kraftigt budget. En reell bristsituation uppges föreligga vad
gäller allmänläkare, psykiatrer och sjuksköterskor.
En patientenkät har genomförts även under 2006. Delaktighet i vården är
det område som har störst förbättringsutrymme. Bemötande är det område
där patienterna är mest nöjda. Vuxenpsykiatrin är den vårdgren som
generellt har störst förbättringsutrymme.
Redovisning av kvalitet och måluppfyllelse sker i separat kvalitetsbokslut
som bilaga till förvaltningsberättelsen. Årets kvalitetsbokslut har
utvecklats ytterligare jämfört med föregående år och redovisar förutom
tillgänglighetsuppgifter fler medicinska och patientupplevda
behandlingsresultat på ett samlat sätt än tidigare.
I olika sammanhang har brister avseende tillgängligheten noterats. Av
kvalitetsbokslutet framgår att vuxenpsykiatrin har lägst tillgänglighet
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avseende såväl telefon som besök. När det gäller besök redovisar
vårdcentralerna bäst tillgänglighet, medan BUP redovisar den bästa
telefontillgängligheten. Stora variationer förekommer mellan kliniker
respektive vårdcentraler. Tillgänglighetsredovisning för beroendevård och
geriatrik saknas.
Styrelsen antog i april 2006 internkontrollplan för verksamheten.
Den interna kontrollplan som gäller för 2006 är i huvudsak upprättad i
enlighet med landstingets reglemente för intern kontroll.
Återrapportering av läget har skett till styrelsen i december 2006.
SLSO har redovisat resultatet av de mål som rör förvaltningen enligt
landstingets mål i ”miljösteg 4”. SLSO har uppnått två av tre mål.
Samtliga SLSO:s resultatenheter miljöcertifierades under perioden 2001-2006.
•

SLSO arbetar enligt intentionerna när det gäller närsjukvårdens utveckling.
Arbetet med att utarbeta ett program för folkhälsoarbetet har påbörjats.
Revisionen uppfattar att SLSO:s ledning behöver ta en mer aktiv roll i
personalförsörjningen. Bland annat behöver en plan tas fram avseende
förvaltningens personalförsörjning på två års sikt i enlighet med uppdrag i
landstingsfullmäktiges budget 2006..
SLSO bör säkerställa att förutsättningar finns för en väl fungerande
samverkan mellan psykiatrin och primärvården.

•
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Revisionskontoret 2007-03-06 1 (3)

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Södersjukhuset AB (SÖS) år 2006 har utgått
från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Protokoll
från styrelsen har löpande följts.
Revisorsgrupp II har under granskningsåret träffat bolagets styrelse.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar
och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets resultat.
Årets resultat
Det ekonomiska resultatet är +46 mkr att jämföra med fullmäktiges mål om
nollresultat. Resultatet är 14 mkr högre än föregående år.
Årets kostnadsutfall överskrider den beslutade budgeten med 49 mkr. De största
avvikelserna avser: Personalkostnad (bl.a. + 33 mkr för sociala avgifter) (+9,7
mkr), Lab.tjänster/läkemedel/material (-44,0 mkr) och Övriga kostnader (lokaler,
IT, etc) (-14,7 mkr)
Verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse
Bolaget har fullgjort vårdavtalet med beställaren. Produktionen enligt SLLavtalet har ökat något över avtalad nivå. Mest märkbart är detta för planerade
besök och dagvård/kirurgi. De akuta besöken däremot ligger under avtalad nivå.
Hos beställaren säger man sig vara nöjd med utfallet vad gäller SÖS. Avtalet
omförhandlades under sommaren mot bakgrund av de stora volymökningar som
då skett särskilt vad gäller den slutna vården. Trots en mycket hög beläggning
under året synes inte kvaliteten i vården ha påverkats.
Enligt den produktivitetsmätning som gjorts i samband med bokslutet redovisar
SÖS en produktivitetsutveckling på 2,0 %, räknat på poäng per justerad
totalkostnad.
Bolaget anger att man haft väntetider som inte levt upp till vårdgarantikraven
inom flera vårdområden. Det gäller inom: ortopedi, kvinnosjukvård, handkirurgi,
hudsjukvård, ögonsjukvård samt gallstensoperationer (kirurgi).
De generella mål och uppdrag som fullmäktige givit har i huvudsak utförts men
återredovisningen i förvaltningsberättelsen har vissa brister. Måluppfyllelsen är i
huvudsak god, dock har ännu inte någon anläggning för nedbrytning av lustgas
installerats.

RK 200610-107
Revisionskontoret 2007-03-06 2 (3)

Sjukhuset har i huvudsak nått upp till de miljömål som satts Miljö Steg 4, med
undantag för lustgasutsläpp. Frågan om budgetens krav på
miljökonsekvensbeskrivningar har ej kommenterats.
Personalsituationen har bl.a. karaktäriserats av en god personaltillgång och av en
viss fortsatt ökning av antalet anställda (2,6 %). Sjukfrånvaron har minskat med
1,2 dagar till 20,3 dagar per anställd.
Verksamheten är i linje med bolagsordning och specifika ägardirektiv och
bedöms sammantaget vara ändamålsenlig.
Styrning och kontroll (internkontroll)
Då det gäller styrningen har revisionskontorets noterat att det finns en
verksamhetsplanering, baserad på s.k. Balanserad verksamhetsstyrning (BVS) som
innehåller mål och nyckeltal som följs upp.
Revisionskontorets sammanfattande bedömning vid den löpande granskningen var
att styrningen bedömdes som bra. Det ekonomiska resultatet har kommit att
överträffa kravet på nollresultat med +46 mkr, men att i stort sett hela avvikelsen
(+45 mkr) förklaras som effekter av det nya pensionsavtalet.
Den planerade vården har ökat relativt kraftigt över avtal, men detta har till delar
accepterats av beställaren/landstinget, genom att särskilda tillskott om 33 mkr
beviljats. Produktionsökningen har kunnat ske med relativt begränsade
kostnadsökningar (-1,9 %), vilket resulterat i en god produktivitetsutveckling.
Den styrning som tillämpas med hjälp av BVS sker på ett konsekvent sätt med en
tydlig uppföljning och där även kvalitetsfrågorna och kvalitetsstyrningen integrerats i
övrig styrning och uppföljning. Redovisningen av kvalitetsfrågor i bokslutet är väl
strukturerad och ger en mycket god överblick på sjukhusnivå med en fyllig
redovisning av relevanta kvalitetsdata.
Det sammanfattande omdömet om styrningen är Bra.
Administrativa kontrollerna (IS/IT, etc.) har bedömts vara genomgående Bra.
SÖS har beslutat om en internkontrollplan.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som Tillräcklig.
En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet
enligt regelsystemet. I rapporten ”Löpande granskning av intern kontroll 2006”
redovisades en preliminär bedömning av den interna kontrollen. Nedan redovisas
den slutliga bedömningen för år 2006.
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Revisionskontoret 2007-03-05 1 (3)

Sammanfattning
Revisionen av Sjukvården Salem Nykvarn Södertäljes (SNS) verksamhet under
år 2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande
lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet. Protokoll från nämnden/styrelsen har löpande följts.
Årets resultat
Det ekonomiska resultatet uppgår till +4,8 mkr att jämföra med fullmäktiges
krav som är nollresultat. Såväl intäkter som kostnader överstiger budgeterad
nivå. Intäkterna överstiger budget med 49 mkr medan kostnaderna överstiger
budget med 44 mkr. Delvis beror detta på att SNS efter att budgeten var
fastställd fick ett utökat uppdrag från beställare om 16 mkr. Övriga bidragande
faktorer är en hög produktion, förkortad nattarbetstid, ökade kostnader för
laboratorietjänster samt omställningsåtgärder inom IT-området.
Stora resultatskillnader finns mellan SNS:s olika vårdgrenar. Primärvården
redovisar ett resultat +9,0 mkr, geriatriken +3,8 mkr, psykiatrin -1,4 mkr och
akutsjukvården inklusive röntgen -15,6 mkr.
Det stora underskotten inom akutsomatiken förklaras av ett högt kostnadsläge
som hänförs dels till ökade kostnader för främst kirurigimaterial och
laboratorietjänster, dels till den obalans som finns sedan 2004 till följd av att
den besparing som beslutades 2003 inte helt motsvaras av
kostnadssänkningar. Utöver detta har det höga patienttrycket inneburit ökade
kostnader för bemanning i form av övertid, inhyrd personal och
tidkortsanställda.
Det positiva resultatet i primärvården är en kombination av ökade besök och
bättre tillgänglighet i kombination med outnyttjade budgetmedel p.g.a.
vakanta tjänster.
Verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse
SNS har i princip fullgjort vårdavtalen med beställaren. Utfallen
(prestationsvolymerna) är dock delvis avvikande från avtalade volymer.
Beställaren är i huvudsak nöjd med avtalsutfall och inriktningen av vården. En
del av de avvikelser som finns gentemot avtal förklaras av osäkerhet om
lämplig avtalsvolym.
SNS redovisar i förvaltningsberättelsen en negativ produktivitetsutveckling för
akutsomatik, geriatrik och psykiatri där kostnaden per poäng är 2,4 % högre
under 2006 än under 2005, uttryckt i fasta priser. Primärvården däremot
redovisar en positiv produktivitetsutveckling om +4,2 %.
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I förvaltningsberättelsen förs en diskussion kring hanteringen av vårdgarantin
inom vissa vårdgrenar. Det framgår emellertid inte i vad mån SNS haft
väntetider som inte levt upp till vårdgarantikraven.
De generella mål som och uppdrag som fullmäktige givit har i huvudsak
utförts och redovisats. Måluppfyllelsen är i huvudsak god, delvis med
undantag för målet avseende positiv produktivitetsutveckling.
Sjukhuset har nått upp till de egna miljömål som man formulerat för året
förutom vad gäller redovisningen av miljöhänsyn i större investeringar. Vad
gäller Miljö steg 4 har målet avseende utförandet av person- och
varutransporter med förnybara drivmedel ej uppnåtts. Ifråga om lustgasutsläpp
har målet så gott som uppnåtts.
Beträffande personalsituationen har antalet årsarbetare minskat med 28
personer under året, främst till följd av att kostenheten överfördes till
Karolinska Universitetssjukhuset samt avvecklingen av vårdplatser inom
akutsomatiken. Den genomsnittliga sjukfrånvaron har under året minskat
något, från 21,3 dagar till 21 dagar.
Styrning och kontroll
Då det gäller styrningen är bedömningen att SNS har en fungerande
verksamhetsplanering och uppföljning. Budgeteringen på årsbasis bedöms ha
fungerat tillfredsställande. Vad gäller balanserad verksamhetsstyrning finns
dock ett potential till förbättring. Prestations- och verksamhetsredovisningen
har utvecklats avsevärt under året även om utrymme finns för att förbättra
denna information till förmån för den externa läsarens förståelse.
De sammanfattande omdömet om styrningen är Acceptabel.
Den interna kontrollen avseende de administrativa kontrollerna har bedömts
som genomgående bra med undantag för upphandling som fått omdömet
acceptabelt.
SNS:s styrelse har beslutat att efter textöversyn fastställa en
internkontrollplan. Denna uppfyller i huvudsak de krav som ställs i det
internkontrollregelmente som fullmäktige beslutat om.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar
och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets resultat.
Räkenskaperna bedöms sammantaget vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som Tillräcklig.
En god intern kontroll omfattar alla de faktorer i verksamhetens organisation,
styrning och redovisning som syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet
enligt regelsystemet. I rapporten ”Löpande granskning av intern kontroll
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2006” redovisades en preliminär bedömning av den interna kontrollen. Nedan
redovisas den slutliga bedömningen för år 2006.
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RK 200610-103
Revisionskontoret 2007-03-08 1 (2)

Sammanfattning
Revisionen av Färdtjänstnämndens verksamhet under år 2006 har utgått
från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Protokoll från nämnden/styrelsen har löpande följts. Revisorsgrupp III har
under granskningsåret träffat Färdtjänstnämnden.
Färdtjänstnämnden redovisar ett positivt resultat på 54,3 mkr, vilket ska
jämföras med ett budgeterat nollresultat. Trenden med minskande antal
färdtjänstresenärer och minskat färdtjänstresande med taxi fortsätter.
Under de senaste fyra åren har antalet färdtjänstresenärer minskat med
10 761 personer (13 %) och antalet färdtjänstresor minskat med
617 000 resor (18 %).
Färdtjänstens redovisning av kvalitetsnyckeltalen för 2006 visar i flera
fall på god måluppfyllelse, framför allt vad gäller tillgängligheten vid
beställning av specialfordon. Färdtjänsten har dock inte uppnått målen
vad gäller handläggningstiderna för färdtjänsttillstånd och
tillgängligheten till kundtjänst.
Revisionskontoret bedömer att tillförlitligheten i färdtjänstens redovisade nyckeltal är god men att utvecklingen av statistiken också bör
återspeglas i en utveckling av nämndens kvalitetsredovisning. Färdtjänsten bör även genom sin kvalitetsredovisning närma sig resenärernas generellt upplevda kvalitetsbrister i trafiken på ett tydligare sätt
än vad som sker i dag.
Färdtjänstnämnden bör överväga genomförandet av riktade insatser för
att bedöma möjligheten att konkret följa upp vissa grupper av resenärer
i enlighet med bl.a. fullmäktiges resenärsorienterade mål och uppdrag
samt bedöma hur en sådan information kan bidra till att ge en
rättvisande bild av färdtjänstens kvalitet.
Styrningen bedöms som bra.
Förvaltningens certifierade miljöledningssystem har under året uppgraderats till den nya standarden.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Den interna kontrollen bedöms
sammantaget som tillräcklig. En intern kontrollplan har inte fastställts av
nämnden.
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Nedan redovisas den slutliga bedömningen för år 2006.
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RK 200605-48
Revisionskontoret 2007-03-07 1 (2)

Sammanfattning
Revisionen av Kultur- och utbildningsnämnden verksamhet under år
2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med
gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Protokoll från nämnden/styrelsen har löpande följts.
Revisorsgrupp III har under granskningsåret träffat Kultur- och
utbildningsnämnden vid ett tillfälle.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens
anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av verksamhet och årets
resultat.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 2,0 mkr,
vilket ska jämföras med fullmäktiges krav om nollresultat. Underskottet
hänförs i sin helhet till högre kostnader för interkommunal ersättning för
folkhögskoleutbildning - 2,7 mkr för vilket underhandsbesked om
godkännande föreligger.
Styrningen bedöms som ej helt acceptabel. Nämndens inriktningsmål
borde beskrivas tydligare utifrån fullmäktiges mål så att måluppfyllelsen
enklare kan följas upp. Liksom tidigare år anser revisionen att nämnden bör
fastställa uppföljningsbara mål utifrån fullmäktiges beslut om mål och
inriktning. För naturbruksgymnasierna saknas i allt väsentligt mål, och
måluppfyllelse i årsredovisningen. Förvaltningen har styrt
skolverksamheten men nämndens styrning och uppföljning av
skolverksamheten har brustit. Utifrån den redovisning som lämnas i
årsredovisningen bedöms dock nämnden i godtagbar utsträckning uppfylla
fullmäktiges mål och uppdrag. Revisionen efterlyser ett mer preciserat
arbete med verksamhetsmål, resultat och kvalitetsredovisning.
Landstingets konstbestånd har ännu inte inventerats i enlighet med
fullmäktiges intentioner. Nämnden har dock drivit frågorna om
konsthanteringen i enlighet med fullmäktiges intentioner vilket resulterat i
en ökning av inventerade konstverk i jämförelse med tidigare år. Att
fullmäktiges mål att all konst ska inventeras årligen ej uppnåtts synes bero
på att konsthanteringen inte är en prioriterad fråga ute i verksamheten.
Nämnden har ej fastställt någon intern kontrollplan under året vilket var
fullmäktiges uppdrag. Arbete pågår dock och en intern kontrollplan
beräknas fastställas av nämnden under februari/mars månad 2007.
Räkenskaperna bedöms som rättvisande och den interna kontrollen
bedöms sammantaget som ej helt tillräcklig.
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Nedan redovisas den slutliga bedömningen av den interna kontrollen för
2006.
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RK 200603-27
Revisionskontoret 2007-03-01 1 (3)

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Locum AB (Locum) år 2006 har
utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande
lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens
anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets
resultat. I likhet med tidigare år lämnas en mer detaljerad redogörelse i
uppföljningen av den operativa affärsplanen. Årsredovisningen för 2005
vann tävlingen bästa årsredovisning för mindre företag anordnad av
Företagsekonomiska institutet, Svenska Dagbladet, Swedbank, Svensk
Industriförening och EkonomiInformatörerna.
Årets resultat uppgår till 15 mkr att jämföra med budgeterat resultat om 4,1
mkr. I resultatet ingår resultatet från HB Norrbacka fastigheter med 9 mkr,
posten är av engångskaraktär1. Under 2006 har projektkansliet för Nya
Karolinska Solna (NKS) etablerats. Detta var inte beslutat vid
budgeteringen för 2006 vilket gör att både intäkter och kostnader ligger
högre än budget och föregående år.
Verksamhetens kostnader har ökat med 14,1 mkr jämfört med 2005 och
uppgår till 175,2 mkr. Det är främst projektkansliet för NKS och
pensionskostnader som står för ökningen. Övriga kostnader har minskat
med 3 mkr till följd av allmän återhållsamhet.
Locums styrning bedöms som bra. Bolagets styrelse behandlar fullmäktiges
mål och uppdrag och inarbetar årligen dessa i operativ affärsplan. I
affärsplanen finns mål och nyckeltal inarbetat i balanserat styrkort som
bolaget arbetat med sedan mitten av 1990-talet. Uppföljning av affärsplanen
sker löpande i styrelsen.

1

Under våren 2006 förvärvades HB Norrbacka Fastigheter från AMF pension.

Fastigheten såldes till AMF 1995 i en sale-lease-back affär. Handelsbolaget
avvecklades under hösten och fastigheten Norrbacka 1 inom Karolinska
sjukhusområdet har överlåtits till Landstingsfastigheter Stockholm. Verksamheten
redovisade ett överskott avseende fastighetsförvaltning på 9 mkr, vilket redovisas
inom ramen för finansiella poster.
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Uppföljning av utfall mot budget och prognos genomförs och kommenteras
under året. Viktiga verksamhetshändelser och incidentrapportering anmäls
i/behandlas av styrelsen.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande. Den
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
Under årets har en riskanalys tagits fram och behandlats i ledningsgruppen
samt redovisats för styrelsen i juni. Riskanalysen har legat till grund för den
interna kontrollplanen som togs av styrelsen i november 2006.
Måluppfyllelsen gentemot fullmäktiges mål är god. Det som utifrån ett
styrperspektiv kan förbättras är den interna måluppfyllelsen. Såväl Nöjd
Kund Index som Nöjd Personal Index ligger under målen och har
försämrats jämfört med föregående år. Under hösten 2006 fick Locum, i en
förnyelserevision av Det Norske Veritas, ledningssystemets samtliga
processer inom bolaget kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och
miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.
Elanvändningen har ökat för första gången på fyra år och ligger för 2006 på
107 kWh/m2 BTA (106 kWh/m2 BTA). Den tydliga intensifieringen av
teknisk utrustning i kombination med förtätningen av vården tros vara en av
de huvudsakliga orsakerna. Den totala energianvändningen för år 2006
(246 kWh/m2 BTA) är lägre än för år 2000 (251 kWh/m2 BTA).
Granskningen av styrningen av den samlade fastighetsverksamheten
visade att den största potentialen till samverkan finns inom ramen för
fastighetsutveckling och då i synnerhet större projekt. En
landstingsövergripande strategi för större fastighetsutvecklingsprojekt
bör utvecklas, som även innefattar klargöranden av ansvars- och
befogenhetsförhållanden.
Enligt landstingets policy och riktlinjer för säkerhet har Locum ett
särskilt samordningsansvar när det gäller brandskydd i landstingets
fastigheter. I granskningen av arbetet med brand- och skalskydd
konstateras att det är just detta samordningsansvar som inte alltid
fungerar tillfredsställande.
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Sammanfattning
Revisionen av Patientnämndens verksamhet under år 2006 har utgått från
fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Protokoll från nämnden har löpande följts.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens
anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets
resultat.
Patientnämnden redovisar ett nollresultat vilket är lika med fullmäktiges
budget.
Styrningen bedöms som mycket bra. Nämnden bedöms arbeta utifrån de
mål, värderingar och riktlinjer som fullmäktige fastställt. Utifrån sitt
uppdrag och de av landstingsfullmäktige övergripande målen har
Patientnämnden fastställt vision och mer konkretiserade mål. Uppföljning
av målen sker årligen och nämnden har en god måluppfyllelse.
Redovisningen av resultat i förhållande till lokala mål kan utvecklas
ytterligare genom att konkreta resultat i högre grad redovisas i anslutning
till givna mål.
Antal patientärenden uppgick till 5062,en ökning med 6% jämfört med
föregående år. Ökningen var särskilt tydlig under våren och då främst för
akutsjukvården. Antal stödpersonsförordnande uppgick till 228 jämfört med
205 förra året och är det högsta antalet någonsin.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande och den interna kontrollen
bedöms sammantaget som tillräcklig.
En intern kontrollplan har fastställts av nämnden.
Nedan redovisas den slutliga bedömningen av den interna kontrollen
för år 2006.
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Sammanfattning
Revisionen av Regionplane- och trafiknämndens verksamhet under år 2006 har
utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Protokoll
från nämnden har löpande följts.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar och
bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets resultat.
Regionplane- och trafiknämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om
1,9 mkr, att jämföras med fullmäktiges krav om ett nollresultat.
Styrningen bedöms som bra. Det finns en tydlig koppling mellan fullmäktiges
beslutade mål, värderingar och riktlinjer och nämndens arbete och verksamhetsplan. Nämnden bedöms arbeta utifrån fullmäktiges mål och uppdrag. Nämnden bör
dock fortsätta sitt arbete med att försöka närmare konkretisera fullmäktiges mål och
uppdrag i uppföljningsbara mål mot vilka en årlig redovisning och uppföljning
görs.
Nämndens verksamhet har kännetecknats av planeringsprocessen för en ny
Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS) som om några år ska
ersätta den nu gällande RUFS 2001.
Räkenskaperna bedöms som rättvisande och den interna kontrollen bedöms
sammantaget som tillräcklig.
Nämnden beslutade 2007-02-14 om en intern kontrollplan. Planen kunde ha varit
mer utförlig med en tydligare precisering av den praktiska ansvarsfördelningen.
Nedan redovisas den slutliga bedömningen av den interna kontrollen för 2006.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av AB Storstockholms Lokaltrafik,
SL, år 2006 har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet
med gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för
kommunal verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Revisorsgrupp III har under granskningsåret träffat SL-styrelsen och dess
presidium vid två tillfällen.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med landstingsstyrelsens
anvisningar och bedöms ge en godtagbar bild av verksamheten och årets
resultat, med ett ökat informationsvärde jämfört med 2005.
Det ekonomiska resultatet är -955 mkr, att jämföras med fullmäktiges
nollbudget. I resultatet ingår en i budget inte beaktad post på -956 mkr
som gäller en avsättning för ersättning för äldre investeringar, genomförda av SJ. Detta påverkar inte betalningsflödet till SJ och har därmed
inte någon koppling till det fortsatta utnyttjandet av statens bansystem.
Redovisningen har godkänts av den auktoriserade revisorn.
Skattefinansieringsgraden har ökat från 49,2 till 52 %, och förväntas
öka successivt till följd av tunga investeringar framöver.
Produktiviteten har fortsatt att utvecklas negativt, beräknat i fasta priser
och efter eliminering av den jämförelsestörande posten.
Under 2006 med försöket med trängselskatter har SL ökat utbudet av
kollektivtrafik med knappt 5 % jämfört med 2005. Det faktiska kollektiva
resandet har ökat ännu mer, med drygt 5 %. Ökningen gäller för de olika
trafikslagen med ett undantag, pendeltågstrafiken. Här är resandevolymen
på samma nivå som den var 2001.
De flesta nyckeltalen för kvalitet har haft en negativ utveckling för 2006,
liksom för 2005. SL har ett långsiktigt mål om 75 % nöjda och maximalt 10
% missnöjda år 2010 totalt för samtliga trafikslag . Höstmätningen 2006
visade att endast 64 % av kollektivresenärerna var nöjda med kvaliteten,
och det är oförändrad nivå jämfört med 2003. 15 % var missnöjda. Framför
allt gäller missnöjet den bristande tidhållningen i pendeltågstrafiken samt
kvalitetsfaktorerna Störningsinformation och Trängsel.
Många kvinnor upplever otrygghet i kollektivtrafiken kvällstid, och den
upplevda tryggheten har inte ökat under 2006.
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Styrningen bedöms, liksom föregående år, som ej helt acceptabel.
Redan tidigare påtalade oklarheter och brister kvarstår i stor
utsträckning, även om vissa insatser har gjorts. Bl.a. måste
egenkontrollen över underhållsverksamheten förstärkas ytterligare och
tillförlitligheten i det ekonomiska beslutsunderlaget behöver
säkerställas.
Styrelsen bör uppdatera regelverk och beslutsprocess för den samlade
ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Det är angeläget att kvaliteten i
resultatanalysen och de ekonomiska prognoserna förbättras. Styrelsens
åtgärder med anledning av utvecklingen kan också redovisas bättre.
Kvalitetsutvecklingen har i viktiga avseenden varit oacceptabel. Det
gäller särskilt punktligheten i pendeltågstrafiken. Dessa brister kräver
mycket bestämda åtgärder. Styrelsens behöver se över sina
beslutsformer och informationsförsörjningen för detta. SL behöver
också se över avtalen med entreprenörerna och med stor tydlighet
markera krav på trafikens kvalitetshållning. Krav på tydliga åtgärder
bör följa på bristande kontraktsuppfyllelse.
Arbetet för trygghet och säkerhet för resenärer och anställda måste
drivas vidare. I säkerhetsfrågorna är det viktigt att ingen oklarhet råder
om ansvarsfördelningen mellan SL och entreprenörerna.
Revisionen noterar att fullmäktigebeslut alltjämt saknas om specifika
ägardirektiv och om trafikstrategin. Brist på beslut i dessa grundläggande
avseenden skapar oklarhet för styrningen. Ägarrelationen måste klarläggas
angående ägardirektiv, strategiska beslut, befogenheter och rapportering.
Den auktoriserade revisorn har bedömt att räkenskaperna är rättvisande,
men har påpekanden i anslutning till dokumentationsstandard och
kontrollkrav. Kostnadsföringen på 956 mkr utifrån SJ-avtalet liksom
särredovisningen av kostnader med anledning av trängselförsöket har
därvid bedömts vara utan anmärkning.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som otillräcklig. Bakgrunden
är att de tunga områdena Styrning, Ansvar och befogenheter samt IS/IT har
fått betyget ej helt acceptabelt. Styrningen måste förstärkas, på IT-sidan
behöver säkerhetshanteringen i de administrativa systemen förbättras, och
ansvar och befogenheter behöver klarläggas så att beslut tas på rätt nivå och
kan överblickas av styrelsen.
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En samlad intern kontrollplan behöver snarast tas fram. Arbete pågår nu.
Av särskild vikt är överblick och hantering av avtal och affärsrelationer.
Redovisningen av och policyfrågorna för ledningsnära engagemang och
kostnader är också viktiga. SL:s åtgärder hittills har varit helt otillräckliga i
det förebyggande arbetet mot mutbrott och oegentligheter.
Miljöfrågorna är väsentliga för kollektivtrafiken. I stort har SL uppfyllt
landstingets Miljö 4- mål. De tunga målen som gäller användning av
förnybara drivmedel samt miljöcertifiering har uppnåtts. Saneringen av
förorenade områden är däremot försenad, och miljöskuldfrågan angående
markföroreningar behöver uppmärksammas..
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Waxholms Ångfartygs AB år 2006
har utgått från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande
lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed och i allt
väsentligt enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild
av verksamheten och årets resultat.
Resultatet för 2006 är – 163 mkr vilket är 9 mkr bättre än det budgeterade
resultatet på – 172 mkr.
Periodens sammanlagda trafikintäkter uppgår till 85,6 mkr. Medelintäkten för skärgårdstrafiken har sjunkit jämfört med föregående år och
den främsta orsaken anges vara samordningen av Waxholmsbolagets
åldergränser med dem som gäller i landstingets övriga kollektivtrafik,
vilket inneburit en förlängning av ungdomsrabatten från 12 t.o.m. 19
års ålder.
Under 2006 har en särskild granskning gjorts av Waxholmsbolagets
intäktssäkring inklusive kontanthantering. Förändringar i bolagets rutiner
genomförs under 2007.
Trafikkostnaderna är 13 mkr lägre än budget och 9 mkr högre än föregående år. Bränslekostnaderna för de egna fartygen uppgår till 30 mkr, vilket
är 6,2 mkr högre än budgeterat.
Styrningen bedöms som bra.
Managementavtalet med SSAB löper ut den sista april 2007 och arbetet
med upphandlingen av driften för bolagets egna fartyg har pågått under
2006. Fyra nya entreprenörer tar över driften av bolagets fartyg fr.o.m. maj
2007.
Revisionskontoret har genomfört en granskning av upphandlingen som bl.a.
visar att upphandlingen har skett professionellt i enlighet med LOU och
landstingets upphandlingspolicy. Granskningen har också visat att en god
avtalsstyrning inom väsentliga områden har uppnåtts. Trafikantperspektivet
har beaktats i upphandlingen genom att i avtal definiera tydliga kvalitetskrav som rör trafikanternas komfort och trivsel.
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Antalet passagerare i skärgården uppgick till ca 1,8 miljoner, vilket är fler
än föregående år. Fullmäktiges uppdrag att införa daglig åretrunttrafik på
öarna Gräskö, Norröra och Söderöra, har bidragit till utbudsökningen i
skärgårdstrafiken motsvarande 1 743 timmar jämfört med 2005.
Bolaget har under året genomfört fyra ombordundersökningar som visar
på i genomsnitt 85 % nöjda passagerare. Bolaget har erhållit landstingets pris för ”bemötande och god tillgänglighet”.
Bolagets certifierade miljöledningssystem har under året uppgraderats
till den nya standarden. Utökade miljökrav har införts vid såväl upphandling av trafik som för den fortsatta driften. Samtliga egna fartyg
utom Waxholm II och Sandhamn, drivs med diesel av miljöklass 1.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som tillräcklig. En intern
kontrollplan har fastställts av styrelsen i februari 2007.
Nedan redovisas den slutliga bedömningen för år 2006.
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2) Omdömet avseende granskningsområdet Kontanta medel bedöms som acceptabelt
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Tiohundra AB år 2006 har utgått
från fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande
lagstiftning, regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet. Protokoll från styrelsen har löpande följts. Revisorerna för
den gemensamma Vårdorganisationen i Norrtälje har under
granskningsåret träffat styrelsens presidium/bolagets ledning.
Tiohundra AB redovisar ett positivt resultat på 9,1 mkr före
bokslutsdispositioner och skatt, vilket ska jämföras med resp
fullmäktiges krav på nollresultat. Resultatet är 0,6 mkr bättre än
bolagets budget.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med gällande anvisningar och
bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten och årets resultat.
Den auktoriserade revisorn bedömer att räkenskaperna är Rättvisande.
Revisionskontoret bedömer sammanfattningsvis att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt i
överenskommelse med bolagsordning. Organisationsförändringen
bedöms ha bedrivits med tillfredställande kontroll vad det gäller att få
centrala system och rutiner, kontroller och uppföljningar att fungera.
Bolaget har i stort fullgjort sjukvårdsavtalen med beställarna. Den
slutna akuta vården har ökat marginellt och den öppna har ökat med 6
% jämfört med föregående år. Geriatriken har ökat vårdtillfällena med
10 %. Besöken inom psykiatrin har ökat jämfört med föregående år.
Det finns dock en osäkerhet i jämförelsen på grund av nya redovisningsprinciper. Primärvården producerar mer än föregående år.
Omsorgen redovisar i stort oförändrad eller viss ökning av
beläggningen inom äldreboendet. För särskilt boende visas såväl
uppgång som nedgång för de ingående verksamheterna. Viss osäkerhet
finns i redovisningen.
Bolaget arbetar med resp fullmäktiges övergripande mål att verka
för att samordning av hälso- och sjukvård och omsorg successivt
utvecklas.
Den interna kontrollen bedöms som Tillräcklig.

Styrningen bedöms som Acceptabel. Uppföljning och kontroll av
ekonomin i bolaget är god.
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Mycket

Årsrapport och revisionsberättelse ännu ej inlämnat.

För de bolag som är vilande upprättas revisionsberättelser enligt
aktiebolagslagen som intygar att någon verksamhet inte har bedrivits i
bolagen under år.
-

Huddinge Universitetssjukhus AB
Leasing AB Garnis
Prima Liv i Danderyd AB
Terreno AB
Vecura AB
Västra Servicegruppen AB

