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Flik 1

Landstingsstyrelsen/koncernledning

RK 200804-39
Revisionskontoret 2009-03-13 1 (4)

Sammanfattning
Revisorernas granskning av landstingsstyrelsen verksamhet år 2008 har utgått
från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Ekonomiskt resultat
Årsredovisningen bedöms i huvudsak ge en rättvisande bild av årets resultat och
ställning. Årsredovisningen är dock inte fullt ut upprättad enligt lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed, trots kritik från revisionen de
senaste åren. Det gäller bl.a. avsättningar för omstruktureringskostnader och
pensionskostnader.
2008 års resultat för koncernen Stockholms läns landsting uppgår till 543 mkr, att
jämföra med budgeterat resultat om 460 mkr. Resultatet exkl. de
jämförelsestörande posterna uppgår till 825 mkr. Resultatet för 2007 uppgick till
1 008 mkr.
Den löpande ekonomiska redovisningen har i huvudsak hållit fortsatt god kvalitet.
Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål har uppnåtts.
Avsättningar i årsredovisningen
I årsredovisningen redovisas avsättningar för omstruktureringsåtgärder, pågående
rättstvister och pensionskostnader. Revisionen har i revisionsberättelserna för
landstingsstyrelsen 2006 och 2007 framfört att hanteringen av avsättningar för
omstruktureringsåtgärder och pensioner inte hanterats enligt god redovisningssed.
För att tillgodose behovet av medel för exempelvis omstrukturering finns
möjligheten att inom ramen för balanskravet öronmärka delar av årets resultat
inom det egna kapitalet i balansräkningen. Därigenom skulle avsteg från KRL och
god redovisningssed undvikas samtidigt som resultatet blir rättvisande.
I årsredovisningen för 2008 har avsättningar gjorts centralt på 240 mkr, varav 200
mkr avser omstruktureringsåtgärder avseende Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO), Folktandvården i Stockholms län AB, Sjukvården Salem, Nykvarn,
Södertälje. Karolinska Universitetssjukhuset har avsatt 40 mkr för
omstruktureringsåtgärder inom det egna sjukhuset. Dessa avsättningar uppfyller
inte kriterierna för avsättning enligt god redovisningssed.
Därutöver redovisas en avsättning med 30 mkr för landstingsstyrelsens förvaltning
vilken bedöms vara förenlig med god redovisningssed.
En avsättning redovisas även om 100 mkr för vissa identifierade risker avseende
befarade skadestånd med anledning av vissa avtalstvister. Större delen av denna
avsättning uppfyller inte kriterierna enligt god redovisningssed.
Landstingsstyrelsen har i årsbokslutet 2008 gjort en avsättning för bolagens
pensionsskuld med 252 mkr på koncernnivå, utöver den avsättning som
gjordes i delårsbokslutet, då huvudregeln infördes. Det är viktigt för
jämförbarheten att framöver hålla fast vid vald princip. Valet av olika
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principer mellan bolag och koncernnivå innebär dock en otydlighet som
påverkar transparensen i redovisningen.
Den extra avsättning till pensioner om 700 mkr som gjordes i bokslut 2007 är en
avsättning utöver Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.
Landstingsstyrelsen har inte redovisat skälen för denna extra avsättning och hur
beloppet beräknats. Revisionen bedömer det som oklart vilka principer som legat
till grund för den extra pensionsavsättningen. Avsättningen har inte utnyttjats
under året.
Nämnder och styrelser ska enligt bokslutsanvisningar från landstingsstyrelsens
förvaltning redovisa effekterna av de strukturförändringar som beslutades i
fullmäktiges budget 2007. En samlad avrapportering till fullmäktige har ännu inte
upprättats.
Styrning av verksamhet och ekonomi
Den av landstingsstyrelsens utövade samlade styrningen och uppföljningen enligt
kommunallag och landstingets reglemente bedöms som acceptabel.
Revisionens granskning av landstingsstyrelsens hantering av uppsiktsplikten visar
att den kan utvecklas. Uppsiktsplikten utgörs i huvudsak av att utfärda riktlinjer
och ha en informell dialog med verksamheterna i olika fora. Fokus ligger på
styrning och uppföljning av ekonomin och i alltför liten omfattning på verksamhet
och kvalitet. Hälso- och sjukvårdsfrågor dominerar i landstingsstyrelsens
uppföljning, ibland på bekostnad av uppföljningen av övrig verksamhet.
Årsredovisningen kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för
fullmäktiges ledamöter att bedöma det verksamhetsmässiga och ekonomiska
resultatet.
Landstingsstyrelsen bör skapa rimliga förutsättningar för landstingsfullmäktiges
ledamöter att bedöma hur uppdragen i budget och andra beslut har verkställts av
ansvariga styrelser och nämnder. Det krävs mer samlade analyser och
redovisningar från landstingsstyrelsens sida. Detta är även viktigt för
ansvarsprövningen. Trots viss utveckling kvarstår enligt revisionens bedömning
brister.
Revisionen konstaterar att landstingskoncernens instrument för uppföljning och
prognos för den ekonomiska utvecklingen håller en godtagbar standard.
Den nya styrstrategin för sjukhusen har i huvudsak omfattat utveckling av ny
modell för flerårsavtal medan gällande regler för resultatansvar och sanktioner
ännu inte anpassats till de nya förutsättningarna.
Landstingsstyrelsen utövar ägarstyrningen huvudsakligen genom Produktionsutskottet och Strategiska utskottet. Produktionsutskottet har etablerat en relativt
tydlig struktur för sitt arbete, men utövar inte till alla delar en aktiv styrning.
Strategiska utskottets ägarstyrning behöver utvecklas och stärkas betydligt.
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Fullmäktiges övergripande huvudmål om att säkerställa en ekonomi i balans
bedöms som uppfyllt.
Hälso- och sjukvård
Arbetet för ökad mångfald av vårdgivare har fortsatt enligt fullmäktiges beslut.
Revisionens granskning visar att det saknas ett samlat grepp över mångfaldsarbetet
inom hälso- och sjukvården och en övergripande analys av den totala kostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) beställarroll behöver anpassas till
vårdvalssystemet. Få av kvalitetskraven på utförarna är exempelvis nivåsatta.
Dessutom saknas tydliga kriterier för uppföljning och eventuellt återtagande av
auktorisation. Någon mer utvecklad information om kvalitet eller
behandlingsresultat kan inte lämnas till patienterna. Därmed riskerar man att inte
uppnå målet att patienten ska få ett ökat inflytande över vården.
Arbetet med Vårdval Stockholm har hittills bedrivits med kostnadskontroll och
relativt tydliga ansvarsavgränsningar. Vidare har patienternas möjligheter att
komma i kontakt med husläkarmottagningarna förbättrats.
Fullmäktiges övergripande mål om att förbättra tillgängligheten och kvaliteten
inom hälso- och sjukvården bedöms översiktligt ha uppnåtts. Den ökade mängden
läkarbesök i öppenvården tyder på detta, liksom att kraven på tillgänglighet enligt
vårdgarantin har uppfyllts i högre grad 2008 jämfört med 2007.
Efter genomförd granskning av tillgängligheten till besök och behandling hos
specialist bedöms landstingsstyrelsen, HSN och akutsjukhusen ha prioriterat en
ökad tillgänglighet. Vårdgarantin inom specialistsjukvården uppfylls emellertid
inte till alla delar. Under 2008 har köerna minskat på sjukhusen, vilket beror på det
arbete som bedrivits för att minska köerna innan sjukhusen den 1 januari 2009
övertog ansvaret för vårdgarantin.
Den nya styrstrategin, och framförallt flerårsavtalens utformning, innebär
förändrade roller och ansvar. HSN:s förmåga att ställa om organisationen främst
till uppföljning, ägarens förmåga att ta ansvar för hälso- och sjukvårdens
långsiktiga utveckling och sjukhusens förmåga att leva upp till avtalets intentioner
är avgörande för modellens fortlevnad.
Uppföljningen av patientsäkerhet är inte tillräckligt tydlig på landstingets
övergripande nivåer. Landstingsstyrelsen, HSN samt styrelser och nämnder har
inte heller utarbetat tillräckligt tydliga mål för patientsäkerhetsarbetet. Utan tydliga
mål finns en svag grund för att mäta i vilken riktning säkerheten utvecklats.
Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Revisionen bedömer sammantaget att SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten
arbetat aktivt för att förbättra tillförlitligheten i kollektivtrafiken, enligt
fullmäktiges övergripande mål. Måluppfyllelsen är god, dock kvarstår vissa
problem i tidhållningen i pendeltågstrafiken.
Måluppfyllelsen har även i övrigt till stora delar utvecklats positivt. Utvecklingen
av antalet resande har i relation till 2007 varit positiv inom såväl SL-trafiken (+ 2
procent) som sjötrafiken (+ 4 procent). Dock nådde inte Waxholmsbolaget upp till
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budgeterade värden (- 2 procent). Inom färdtjänsten har antalet färdtjänstresor ökat
något samtidigt som antalet färdtjänsttillstånd fortsätter att minska. Parallellt har
kundnöjdheten inom SL-trafiken ökat och är genomsnittligt för året 72 procent,
vilket motsvarar det uppsatta målet. Även för sjötrafiken och färdtjänsten
redovisas höga siffror för kundnöjdhet. Den produktivitetsutveckling som
redovisas för 2008 är genomgående bättre än för 2007.
Särskilda frågor
För några bolag har uppmärksammats differenser i personalrelaterade skulder
mellan lönesystemet Heroma och redovisningen i ekonomisystemet. Differenserna
bedöms som allvarliga och revisionen kommer att följa detta arbete i 2009 års
revision.
Det är viktigt att landstingsstyrelsen tar initiativ till en förbättrad styrning av
upphandlingsverksamheten. Det gäller att tydliggöra ansvaret för uppföljning av
upphandlingspolicyn och att utarbeta landstingsgemensamma indikatorer och
nyckeltal som är knutna till fullmäktiges upphandlingspolicy. Det gäller också att
tillämpa gemensamma uppföljningssystem för inköp och upphandling.
En övergripande granskning av landstingets säkerhetsarbete har visat att det krävs
olika förbättringar för att säkerhetspolicyn med riktlinjer, liksom viktigare lagar på
området, ska få en god tillämpning. En systematisk, samlad uppföljning på
säkerhetsområdet behöver utvecklas, i enlighet med fullmäktiges säkerhetspolicy.
Den årliga granskningen har givit följande slutliga bedömningar för alla nämnder
och styrelser inom Stockholms läns landsting. Inom parentes redovisas de
preliminära omdömena för 2008.
Oacceptabel
Styrning
Intern kontroll*

Räkenskaper

0
0
Ej
Rättvisande
0 (0)

Ej helt
acceptabel
2 (2)
0 (0)
Ej helt
Rättvisande
0 (0)

Acceptabel
14 (15)
16 (16)

Bra
8 (6)
7 (7)

Rättvisande
24 (23)

* För Nya Karolinska i Solna görs inte någon bedömning av den interna kontrollen då de
administrativa rutinerna är under uppbyggnad.

Sammantaget bedöms områdena Styrning och Intern kontroll som acceptabel för
koncernen i sin helhet. Styrningen har dock för Karolinska Universitetssjukhuset
och Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje bedömts som ej helt acceptabel.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Norrtäljeorganisationen
Åtgärder pågår för att uppnå en ekonomi i balans. Avtalen mellan nämnd och
bolag för 2008 blev klara sent och några avtal avseende 2009 är ännu inte klara.
Tidigare påtalade oklarheter i ägarrollen och ägarstyrningen genom kommunalförbundet kvarstår i huvudsak. En god samverkan mellan huvudmännen och en
tydlig styrning av bolag, nämnd och kommunalförbund är avgörande för det
framtida resultatet och för att kunna uppnå syftet med den nya sjukvårds- och
omsorgsorganisationen. En kraftfullt markerad styrning på högre nivå erfordras.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av AB Stockholms läns landstings
Internfinans (Internfinans) år 2008 har utgått från fastställd revisionsplan och
har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god
revisionssed för kommunal verksamhet.
Internfinans uppgift är att utgöra internbank för Stockholms läns landsting
(SLL). Samverkansavtal finns mellan Internfinans och landstinget.
Redovisat resultat för år 2008 uppgår till 4,5 mkr före bokslutsdispositioner
och skatt, vilket är 1,5 mkr över fullmäktiges resultatkrav. Den positiva
avvikelsen mot budget kan främst hänföras till ett bättre finansnetto och lägre
personalkostnader. Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Internfinans genomför sitt uppdrag i enligt de specifika ägardirektiven och
verksamheten har utvecklats enligt plan.
Styrningen bedöms som bra. Bolaget har en god uppföljning av verksamhet
och ekonomi. Målet om minst tre veckors betalningsberedskap för landstinget
har uppfyllts under hela 2008.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande. Den
interna kontrollen bedöms som bra. I enlighet med ägardirektiven genomförs
en genomgång av extern expertis där samtliga processer kartläggs och
analyseras. Resultatet visar att Internfinans genomgående har en god intern
kontroll över de finansiella processerna.
Internfinans har under 2008 genomfört en kundenkät bland SLL:s förvaltningar
och bolag, genomsnittsbetyget är 4,1 på en 5-gradig skala.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

x
x

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

x

Styrning, Intern kontroll och Räkenskaper har fått samma slutliga bedömning
som den preliminära bedömningen som lämnades i samband med den löpande
granskningen.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed,
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och verksamhet.
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Landstingshuset i Stockholm AB
(LISAB) år 2008 har utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt
gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för
kommunal verksamhet.
Landstingshuset i Stockholm AB är ett av Stockholms läns landsting helägt
dotterbolag och moderbolag i landstingshuskoncernen. LISAB har att i enlighet
med bolagsordningen äga och förvalta aktierna i de dotterbolag som ingår i
koncernen.
Årsredovisningen till Stockholms läns landsting är inte upprättad i enlighet
med landstingets anvisningar, vilket enligt uppgift beror på att den
årsredovisning som är ämnad för Bolagsverket innehåller motsvarande
uppgifter. Årsredovisningen till Bolagsverket är upprättad i enlighet med god
redovisningssed och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat.
Det ekonomiska resultatet är -7,5 mkr. En nedskrivning av aktier i
dotterbolag har påverkat årets resultat negativt med 5,7 mkr. Resultatet är
dock 16,5 mkr bättre än fullmäktiges fastställda budget på –24 mkr
Den sammantagna bedömningen av styrningen är bra. Landstingshuset i
Stockholm AB har uppfyllt fullmäktiges resultatkrav.
Den interna kontrollen bedöms som acceptabel. Synpunkter lämnas beträffande
avtal om aktieägartillskott och arbetsordning.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn som rättvisande.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X

Styrning
Intern kontroll

X
Ej rättvisande

Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Bedömningen är en höjning sedan den preliminära bedömningen i rapporten
om löpande granskning. Landstingsfullmäktige har inte fastställt några andra
mål och uppdrag än ett resultatkrav.
Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
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Sammanfattning
Revisorernas granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) år 2008 har
utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
Ekonomistyrningen har under 2008 visat på en god måluppfyllelse av fullmäktiges
krav på nollresultat. HSN:s prognoser har varit underbyggda och den senaste
prognosen skiljde sig endast lite från det slutliga resultatet.
För verksamhetsstyrningen finns rutiner för att mäta, följa upp och rapportera
resultat från t.ex. den övergripande uppföljningsmodellen, fokusområden och de
uppdrag som ska utföras. HSN har prioriterat förbättrad tillgänglighet till vården
och har analyserat väntetid/köer, och gjort tilläggsbeställningar. Trots detta
uppfylls inte vårdgarantin fullt ut.
Uppdraget att införa publika jämförelser och rankning av utförare befinner sig
fortfarande i ett initialskede. Det är inte tydligt hur jämförelserna ska fasas ihop
med rankingen. I dag har inte befolkningen/patienten reella möjligheter att jämföra
mellan utförare.
Införandet av fleråriga avtal för akutsjukhusen, vårdvalsmodell och publika
jämförelser innebär att fokus i beställarrollen flyttas från förhandling/avtal till
uppföljning och styrning. HSN har hittills inte hunnit utveckla en tydlig strategi
eller handlingsplan för att klara förändrade krav på beställarstyrning. Detta arbete
pågår i HSN-förvaltningen.
Under 2008 har HSN utvecklat nya ersättningsmodeller inom ett antal
vårdområden, däribland geriatrik och allmänpsykiatri samt delar av vårdvalet i
primärvården. Revisionskontoret har identifierat problem som ställer krav på
HSN:s uppföljning och analys för att kunna möta eventuella negativa effekter i
vården.
HSN-förvaltningen har vidtagit ett antal olika åtgärder för att åtgärda problemen
med intern kontroll vid fakturering och kontroll inom delar av närsjukvården.
Revisionskontoret anser att förbättringar har gjorts som på sikt ger förutsättningar
för en förbättrad intern kontroll inom närsjukvården. Fortfarande kvarstår problem,
bland annat vad gäller systemstöd och ansvarsfördelning samt otydligt regelverk
där ytterligare insatser måste göras av HSN.
En grov sammantagen bedömning av det verksamhetsmässiga resultatet visar en
relativt god måluppfyllelse i relation till fullmäktiges mål och uppdrag, till HSN:s
effektmål och inte minst i relation till medborgarnas omdömen om hälso- och
sjukvården. Det finns dock en del svårigheter att mäta måluppfyllelsen.
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Vårdproduktionen har ökat för flertalet vårdområden, både jämfört med budget
och utfall 2007. Geriatriken är ett undantag med produktionstal som understiger
både föregående års utfall och budget.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Flik 5

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av AISAB år 2008 har utgått från fastställd
revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets regelverk
samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
AISAB har tydliga mål och etablerade rutiner för uppföljning. Det ekonomiska
resultatet uppgår till 12 tkr. Bolagets måluppfyllelse för verksamheten motsvarar
de krav som fastställts i ägardirektiv och i avtalet med beställaren.
Bolaget har en tillfredsställande struktur för intern kontroll, och bolaget har i stort
åtgärdat revisionens rekommendationer.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.
Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Den slutliga bedömningen för år 2008 överensstämmer med den preliminära och
är följande:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Flik 6

Danderyds sjukhus AB
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Danderyds sjukhus AB (DSAB) år 2008
har utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet. Verksamheten bedrivs i linje med bolagsordning och de specifika
ägardirektiven.
Sjukhuset redovisar ett positivt resultat på 28,9 mkr, vilket motsvarar 1,2 procent
av omsättningen. De ekonomiska åtgärdsplanerna har således gett förväntade
effekter. Viss produktion över avtal har skett både inom öppen- och slutenvården.
Det har genomförts ett aktivt arbete för att nå fullmäktiges prioriterade mål kring
tillgänglighet och kvalitet. Omfattande insatser har till exempel genomförts för att
minska köerna. Trots detta kan inte vårdgarantin uppfyllas och patienternas
vistelsetid på akuten överstiger målnivån.
Flera positiva förändringar för att stärka den interna styrningen har genomförts
under 2008. Det gäller exempelvis skriftliga överenskommelser med varje
verksamhetschef och tätare uppföljningsmöten. En redovisning av verksamheten
vid Löwets specialistmottagning saknas trots tidigare påpekande från revisionen.
Internkontrollplanen har följts upp inför årsbokslutet. Den auktoriserade revisorns
granskning av ledningsnära kostnader har inte föranlett några väsentliga
noteringar. Bolaget har dock under hela året haft problem med att på ett
tillfredsställande sätt kvalitetssäkra personalrelaterade skulder i redovisningen.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X

Styrning
Intern kontroll

X
Ej rättvisande

Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Flik 7

Folktandvården Stockholms län AB

RK 200803-19
Revisionskontoret 2009-02-12 1

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Folktandvården Stockholms län AB år
2008 har utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande
lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal
verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
Det ekonomiska resultatet är 27,4 mkr, dvs.15,4 mkr högre än fullmäktiges
resultatkrav. Bolaget har även uppnått flertalet av fullmäktiges övriga mål och
uppdrag. Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X

Styrning
Intern kontroll

X
Ej rättvisande

Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Styrningen bedöms som acceptabel. Folktandvården visade förhållandevis snabbt
efter införandet av det nya nationella tandvårdsstödet upp goda intäkter.
Ägardirektiven kring avknoppningar och nya driftsformer har skapat vissa
oklarheter för Folktandvården. Bolaget tog utifrån de förutsättningar som gavs
fram tydliga interna riktlinjer för hur avknoppningsprocessen skulle hanteras.
Folktandvården uppfyller till stora delar fullmäktiges mål om tillgänglighet. Vi
konstaterar dock att bolaget kan utveckla sin verksamhetsstyrning.
Den interna kontrollen bedöms som bra. Kontrollmålen är i allt väsentligt
uppfyllda.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.

Flik 8

Karolinska Universitetssjukhuset

RK 200805-52
Revisionskontoret 2009-03-11

Sammanfattning
Revisorernas granskning av Karolinska Universitetssjukhuset år 2008 har
utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen har i huvudsak upprättats enligt god redovisningssed och
landstingets anvisningar med undantag för avsättning för
omstruktureringsåtgärder på 40 mkr. Karolinska har inte en sådan förpliktelse
mot personalen som skulle rättfärdiga en avsättning för
omstruktureringskostnader på 40 mkr per balansdagen. Räkenskaperna ger
dock en rättvisande bild av årets resultat och verksamhet. Verksamheten
bedrivs i linje med de specifika ägardirektiven.
Karolinska redovisar ett negativt resultat på 251 mkr (2% av
omsättningen). Resultat har påverkats negativt med 40 mkr avseende
avsättning för omstruktureringsåtgärder. Sjukhuset har under 2008 ökat sin
produktion på samtliga områden, utom för akuta öppenvårdsbesök.
Produktiviteten har, beräknad i enlighet med landstingets anvisningar,
minskat.
Vissa förbättringar i styrningen och uppföljningen har skett under
året och styrelsen och ledningen har vidtagit ett antal åtgärder för
att dämpa kostnadsutvecklingen. Dessa åtgärder har dock inte haft
tillräcklig effekt under året. Karolinska redovisar för fjärde året i rad
ett ekonomiskt resultat som är sämre än av fullmäktige fastställt
resultatkrav.
Verksamheten bedrivs i linje med fullmäktiges övergripande mål om ökad
tillgänglighet och kvalitet. Sjukhuset redovisar förbättringar jämfört med
föregående år, men har inte uppnått uppställda målvärden för flera av delmålen.
Den interna kontrollen bedöms som acceptabel. Det finns dock områden där
förbättringar behöver vidtas för att stärka den interna kontrollen. Synpunkter
lämnas inom områdena upphandling/inköp, IS/IT, lönerutiner och hanteringen
av externfinansierade projekt.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Acceptabel

Bra

X

Styrning
Intern kontroll

X
Ej rättvisande

Räkenskaper

Ej helt
acceptabel

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Vi bedömer dock sammantaget att verksamheten i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt relativt tillfredsställande sätt.

Flik 9

Patientnämnden

RK 200804-43
Revisionskontoret 2009-02-16 1

Sammanfattning
Revisorernas granskning av Patientnämnden år 2008 har utgått från fastställd
revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets regelverk
och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årets resultat är ett överskott på 0,6 mkr. Verksamheten bedöms i allt väsentligt
skötas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Fullmäktiges övergripande mål om ekonomi i balans har uppnåtts. Nämnden har i
årsredovisningen redogjort för sitt arbete att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål
att intensifiera det förebyggande arbetet.
Nämnden har ett tydligt grepp om sitt uppdrag och förutsättningar för att uppnå
mål fastställda av fullmäktige och av nämnden själv. Mätbara mål finns och följs
upp och återrapporteras till nämnden och till fullmäktige. De mål som mäts med
patientenkät följs dock upp var annat eller var tredje år.
Antalet anmälda patientärenden 2008 är något fler än 2007. Ärenden som rör vård
på akutsjukhusen ökade 2008 (jämfört med 2007) och det handlar framför allt om
bemötande och behandling. Ärenden inom psykiatrisk vård ökade också och
många avser kritik på för lång väntetid. Nämnden återför information till vården på
olika sätt. Nämnden har valt ut ett par problemområden av principiell karaktär som
följs och återapporteras i särskild ordning. Ett av områdena har varit
patientsäkerhet då ett särskilt seminarium genomfördes i oktober.
Nämnden uppfyller det lagstadgade kravet att förordna stödpersoner till patienter
som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

Bra

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Flik 10

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

RK 200805-51
Revisionskontoret 2009-02-25 1

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av S:t Eriks Ögonsjukhus AB (S:t Erik) år
2008 har utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet. Verksamheten bedrivs i linje med bolagsordning och specifika ägardirektiv.
Det ekonomiska resultatet uppgår före bokslutsdisposition och skatt till 4,5 mkr
efter att 1,9 mkr reserverats för prestationsersättning till personalen. Resultatet
motsvarar 1,2 procent av omsättningen. Viss produktion över avtal har skett.
Verksamheten bedrivs i linje med fullmäktiges mål och uppdrag. Sjukhuset har
dock inte klarat vårdgarantin fullt ut, utan några områden bl.a. kataraktoperationer,
har längre väntetider än vad som förutsätts i vårdgarantin. Merparten av de mål
och aktiviteter som styrelsen beslutat för 2008 har genomförts respektive uppnåtts.
Sjukhuset har goda förutsättningar för styrning av verksamheten och det finns
utvecklade former för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Arbete pågår för
att ytterligare förbättra styrningen och effektivisera verksamheten.
Den intern kontrollen bedöms som acceptabel. Rekommendationer har lämnats
gällande bl.a. rutiner för lönehantering och IT-säkerhet. Den auktoriserade
revisorns granskning av ledningsnära kostnader har inte föranlett några väsentliga
noteringar. Sjukhuset har en internkontrollplan.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X

Styrning
Intern kontroll

X
Ej rättvisande

Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Flik 11

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje

RK 200806-68
Revisionskontoret 2009-02-25 1

Sammanfattning
Revisorernas granskning av Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) år
2008 har utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande
lagstiftning, landstingets regelverk och god revisionssed för kommunal
verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed,
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och verksamhet.
Årets resultat om – 17,8 mkr innebär att SNS inte klarat landstingsfullmäktiges krav på nollresultat. SNS har under året delvis utvecklat sin
uppföljning och rapportering. Först mot slutet av året har åtgärder beslutats
som enligt SNS motsvarar nivån på den ekonomiska obalansen. Då SNS inte
beaktat de neddragningar som krävs till följd av bolagisering mm finns risk för
att beslutade åtgärder inte får full ekonomisk effekt under 2009.
Processen mellan parterna som för avtalet för akutsomatiken har haft
uppenbara brister vilket inte gett förutsättningar för en effektiv styrning under
året. Flera verksamhetsgrenar redovisar underskott. Uppdragen från beställaren
har i stort klarats. Mindre negativa avvikelser finns dock inom psykiatri och
primärvård. Sjukhuset har bedrivit ett arbete för att nå mål och uppdrag, men
full måluppfyllelse har inte nåtts. Tillgängligheten är relativt god men problem
finns i vissa verksamheter. Produktiviteten har ökat. Sjukfrånvaron har minskat
och ligger under 18 dagar per anställd och år. Det sjukhusövergripande och de
lokala styrkorten behöver fortsatt utvecklas.
Internkontrollplanen behöver följas upp när det gäller att säkerställa att
erforderliga kontroller i upprättad plan genomförs, framförallt för de delar som
avser IT-verksamheten och risker för oegentligheter. Kontrollen av bisysslor
förbättras.
Beträffande räkenskaperna behöver projektredovisningen förbättras.
Vi bedömer dock sammantaget att verksamheten i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt relativt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen har
varit tillräcklig.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel
Styrning
Intern kontroll

Acceptabel

Bra

X
Ej rättvisande

Räkenskaper

Ej helt
acceptabel
X

Ej helt
rättvisande

Rättvisande
X

Flik 12

Stockholm Care AB

RK 200804-38
Revisionskontoret 2009-02-12 1

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Stockholm Care AB (SCAB) år 2008 har
utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
Fullmäktige har ställt ett resultatkrav på 4,0 mkr, men SCAB uppvisar ett negativt
resultat (-0,8 mkr).
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X

Styrning
Intern kontroll

X

Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Styrningen bedöms som acceptabel. Bolaget har sjösatt ett åtgärdsprogram som
gav viss effekt under senare delen av året och även redogjort för hur man under
2009 ska kunna nå bättre resultat.
Den interna kontrollen bedöms som bra. Bolaget har rutiner och riktlinjer för den
interna kontrollen.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.
Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

Flik 13

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

RK 200806-67
Revisionskontoret 2009-02-25 1

Sammanfattning
Revisorernas granskning av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) år 2008 har
utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
Årets resultat är 48 mkr, att jämföras med fullmäktiges budgeterade resultat om 35
mkr. SLSO:s verksamhet har präglats av ett omfattande omställningsarbete. SLSO
har en relativt väl utvecklad uppföljning och rapportering. Riktlinjer för
uppföljning och hantering av underskott finns. Åtgärdsplaner upprättas i princip av
alla enheter med underskott. Det är dock oroande att ca 70 enheter visar
underskott. SLSO behöver ytterligare förstärka styrning och systematisera arbetet
med åtgärdsplaner på enhetsnivå. Som en följd av vidtagna åtgärder kan dock
konstateras att flera enheter vänt underskott till överskott.
Ledningen har initierat åtgärder på flera plan. SLSO har bland annat på ett aktivt
sätt utnyttjat det centrala omställningsbidraget och förändringar har skett på
enhetsnivå gällande ledning och organisation m.m. i syfte att effektivisera
verksamheten. Avtalsprocessen bedöms i allt väsentligt ha fungerat
tillfredsställande. Inom mindre delar av psykiatrin har dock avtal inte tecknats
inom rimlig tid.
Främst verksamhetsgrenarna vuxenpsykiatri och primärvård redovisar underskott.
Uppdragen från beställaren har i stort klarats. Mindre negativa avvikelser finns.
Antalet hembesök inom avancerad sjukvård i hemmet är dock betydligt färre både
jämfört med föregående år och budget. Läkarbesöken på husläkarmottagningarna
har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Produktionen inom psykiatrins
öppenvård har överlag ökat mot föregående år.
Tillgängligheten är relativt god men problem finns vid vissa verksamheter
(t ex neuropsykiatrisk utredning). Produktiviteten har ökat.
Sjukfrånvaron är nästan 20 dagar per anställd och år och når därmed inte det
landstingsövergripande målet på 18 dagar men väl det egna målet att minska
frånvaron med en dag.
Internkontrollplanen behöver utvecklas och planen ska årligen fastställas av
styrelsen. Kontrollen av bisysslor kan förbättras. Följsamheten mot ramavtal
behöver stärkas.

RK 200806-67
Revisionskontoret 2009-02-25 2

Vad gäller räkenskaperna behöver projektredovisningen förbättras.
Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Flik 14

Södersjukhuset AB

RK 200803-20

1

Revisionskontoret 2009-02-19

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Södersjukhuset AB (SÖS) år 2008 har
utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet. Verksamheten bedrivs i linje med bolagsordning och de specifika
ägardirektiven.
Sjukhuset redovisar ett positivt resultat på 3,7 mkr, vilket motsvarar 0,1 procent av
omsättningen. De ekonomiska åtgärdsplanerna har således gett förväntade effekter.
Viss produktion över avtal har skett inom öppenvården.
Ett aktivt arbete har genomförts för att nå fullmäktiges prioriterade mål kring
tillgänglighet och kvalitet. Omfattande insatser har till exempel genomförts för att
minska köer. Trots detta kan inte vårdgarantin uppfyllas och patienternas
vistelsetid på akuten överstiger målnivån.
Styrningen har utvecklats under året. Exempelvis har processen förbättrats så till
vida att det övergripande styrkortet beslutas innan varje verksamhetsområde, med
utgångspunkt i det sjukhusgemensamma, tar fram ett eget styrkort. Ett grepp har
även tagits för att säkerställa en horisontell styrning över verksamhetsområdena
genom det så kallade akutrådet och operationsrådet.
Sjukhuset har åtgärdat flertalet av de framförda rekommendationerna gällande
intern kontroll. Ledningen arbetar aktivt med den interna kontrollplanen.
Rekommendationer ges bland annat gällande styrning och uppföljning av erhållna
medel för läkemedelsprovning.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X

Styrning
Intern kontroll

X
Ej rättvisande

Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Flik 15

Färdtjänstnämnden

RK 200805-45
Revisionskontoret 2009-02-27
1

Sammanfattning
Revisorernas granskning av Färdtjänstnämnden år 2008 har utgått från fastställd
revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets regelverk
och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
Färdtjänstnämnden redovisar ett positivt resultat på 40,4 mkr, vilket är 9,0
mkr högre än föregående år. Överskottet beror främst på en mindre resevolym
2008 än budgeterat. Fullmäktiges krav var ett nollresultat.
Trenden från åren 2003 till 2007 med ett minskat färdtjänstresande bröts 2008.
Färdtjänstnämndens totala antal resor minskade däremot med 0,7 % mellan 2007
och 2008.
Färdtjänsten avrapporterar sammanlagt sjutton fullmäktigemål/uppdrag i
årsredovisningen. Fjorton av dessa rapporteras som genomförda; tre som
pågående.
Styrningen bedöms som acceptabel. Nämnden bedöms ha en ändamålsenlig och
tillförlitlig redovisning av verksamhet och kvalitet.
Synpunkter lämnas dock beträffande styrningen av kvalitet och klagomålshantering. Granskningen visar att kvalitetsstyrningen och klagomålshanteringen i
många avseenden fungerar bra även om det finns en förbättringspotential. Det
gäller bl.a. rapportering och bemötande av klagomål, nyckeltalsuppföljning,
utformning av incitament samt dialogen med brukare och entreprenörer.
Den interna kontrollen bedöms som acceptabel. Synpunkter lämnas dock
beträffande IT-säkerhet avseende ekonomisystemet.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.
Den rapporterade produktiviteten har försämrats med 1,9 procent mellan 2007
och 2008. Modellen för produktivitetsberäkning behöver dock ses över med
hänsynstagande till närtrafikens utbyggnad.
Sammanfattningsvis bedöms att nämndens arbete är präglat av och bedrivs i
enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer. Måluppfyllelsen är i huvudsak god.
Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Slutlig bedömning för år 2008 är:

RK 200805-45
Revisionskontoret 2009-02-27
2

Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Betygen är oförändrade jämfört med det preliminära betyget i IK-rapporten 2008.
I Årsrapporten 2007 bedömdes styrningen som bra medan betygen för intern
kontroll och räkenskaper är oförändrade.

Flik 16

Kulturnämnden

RK 200801-3
Revisionskontoret 2009-02-27 1

Sammanfattning
Revisorernas granskning av Kulturnämnden år 2008 har utgått från fastställd
revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets regelverk
och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed,
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och verksamhet.
Styrningen bedöms som acceptabel. Revisionskontoret bedömer att styrningen
utvecklats men arbetet med att utveckla inriktningsmål bör fortsätta. En
arbetsgrupp har tillsatts för detta.
Den interna kontrollen bedöms som acceptabel. En internkontrollplan
fastställdes i september. Synpunkter lämnas beträffande personalrutinen och
IT-säkerhet.
Fullmäktiges beslut i september om ansvaret för inventering av konsten
tydliggjorde att ansvaret för inventering ligger hos den nämnd, styrelse och
bolag som disponerar konsten samt att dessa ska följa givna rutiner och årligen
återrapportera till Kulturnämnden. Nämndens övergripande ansvar för konsten
kvarstår.
Det ekonomiska resultatet är 0,6 mkr, att jämföras med fullmäktiges
budgeterade nollresultat. Avvikelsen hänförs främst till högre ränteintäkter än
beräknat.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.
Den slutliga bedömningen har förbättrats i jämförelse med år 2007 då den
interna kontrollen bedömdes som ej helt acceptabel. Ansvaret för inventering
av konsten har nu tydliggjorts i fullmäktigebeslut och ansvaret åvilar respektive
förvaltning och bolag. Det är av vikt att fullmäktiges beslut följs upp.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Flik 17

Locum AB

RK 200803-23
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Locum AB år 2008 har utgått från fastställd
revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets regelverk
samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
När det gäller styrningen av verksamhet är revisionskontorets bedömning att de
flesta kontrollmålen är uppfyllda. Locums verksamhetsstyrning bedöms vara
välutvecklad. Bolagets styrelse behandlar fullmäktiges mål och uppdrag och
inarbetar årligen dessa i operativ affärsplan.
Styrningen bedöms som acceptabel.
Det stora underskottet, -35,5 mkr, till följd av de ökade pensionskostnaderna
föranledde inga särskilda styrsignaler eller åtgärder från styrelsen på sammanträdet
i maj och per capsulam mötet under sommaren då delårsbokslutet behandlades.
Först vid sammanträdet den 18 september 2008 behandlades frågan om
underskottet.
Uppföljning av affärsplanen sker tertialvis i styrelsen för Locum AB. Samtliga
månadsbokslut anmäls i styrelsen för Locum AB. Styrelsen för Locum AB
bedöms hantera risker i verksamheten då styrelsen för Locum AB löpande
håller sig informerad genom rapporter och information. Det är ur
styrningssynpunkt viktigt att det tydligt i styrelseprotokoll framgår vilka
åtgärder som ska vidtas när stora underskott prognostiseras.
Den interna kontrollen bedöms vara bra
Locum AB har ett ledningssystem som omfattar samtliga processer. Det är
certifierat enligt ISO 9001:2000 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004
och genomgår regelbundet förnyelserevisioner av extern revision.
Revisionens bedömning är att den interna kontrollplanen uppfyller anvisningar och
kontrollmål. Den skall ses i sitt sammanhang som en del av ledningssystemet.
I 2008 års rapport avseende den löpande granskningen av den interna kontrollen
och i årsrapporten för 2007 framfördes ett antal rekommendationer. Flertalet
rekommendationer har åtgärdats.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.
Resultatutfallet för 2008 för Locum AB är -35,5 mkr, vilket är 41,4 mkr lägre än
resultatet föregående år. Utfallet understiger budgetens 4 mkr med 39,5 mkr. Den
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huvudsakliga orsaken till underskottet är ökade pensionskostnader på 49,7 mkr
över budget.
Locum AB:s styrelse har även, genom avtal med landstinget, ett
förvaltningsansvar för Landstingsfastigheter Stockholm. Fullmäktiges
resultatkrav på var på 342 mkr för 2008, utfallet blev 461 mkr.
De senaste två årens nedgång av Nöjd kund index (NKI) är i år bruten, årets utfall
blev 57 vilket är en förbättring med 2 enheter jämfört med föregående år. Det är
inte riktigt i nivå med årets målsättning på 58.
Planerat underhåll inkl. energiinvesteringar under 2008 uppgick till 303 mkr
(336) motsvarande 144 kronor per m2 BTA, bruttoarea (155). Detta är strax
över den av fullmäktige behandlade och Locum AB och LSF fastställda nivån
i intervallet 115-140 kronor per m2 BTA.
I uppföljningen av miljöhandlingsplanen redovisar bolaget resultat och
måluppfyllelse inom miljöområdet. Kontrollmålen är i allt väsentligt uppfyllda.
Locum AB har en väl utvecklad miljöredovisning med mätbara mål och en
uppföljning av såväl de egna målen som fullmäktiges.
Energianvändningen i de strategiska fastigheterna har minskat med ca 10 kWh/m2
BTA jämfört med 2007, från 248 till 238. Målet var 231 kWh/m2. Locum AB
räknar med att nå målet under 2009.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

x

Styrning
Intern kontroll

x
Ej rättvisande

Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

x

Styrning, Internkontroll och Räkenskaper har fått samma slutliga bedömning som
den preliminära bedömningen som lämnades i samband med den löpande
granskningen.

Flik 18

MediCarrier AB

RK 200801-01
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Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av MediCarrier AB år 2008 har utgått från
fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning, landstingets
regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed,
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och verksamhet.
Styrningen bedöms som acceptabel. Effektiviseringsåtgärderna som beslutades
av Landstingsstyrelsen implementeras successivt. För de av styrelsen
fastställda målen uppfylls fem av åtta. Mål för kundnöjdhet har tagits fram.
Redovisning av verksamhet och kvalitet kan dock utvecklas.
Sjukfrånvaron har minskat från 23,9 dagar år 2007 till 20,3 dagar. Fullmäktiges
mål är 18 sjukdagar.
Det ekonomiska resultatet är 4,8 mkr att jämföras med fullmäktiges
budgeterade nollresultat. Bolaget har lämnat en årsrabatt om 4,4 procent till de
största kunderna motsvarande 14, 7 mkr.
Den interna kontrollen bedöms som acceptabel. Riskanalysen med
åtgärdsaktiviteter är reviderad och behandlad av styrelsen.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Bolagets förvaltningsberättelse är i
allt väsentligt upprättad i enlighet med landstingets anvisningar.
Jämfört med den slutliga bedömningen för år 2007 har ingen förändring för år
2008 skett.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Flik 19

Regionplane- och trafiknämnden
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Sammanfattning
Revisorernas granskning av Regionplane- och trafiknämnden år 2008 har
utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed,
enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets
resultat och verksamhet.
Styrningen bedöms som acceptabel. Verksamhetsredovisningen har förbättrats.
Arbetet med den regionala utvecklingsplanen sker enligt tidplan.
Den interna kontrollen bedöms som acceptabel. För verksamhetsåret beslutades
om intern kontrollplan i april. Synpunkter lämnas beträffande IT-säkerhet.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Analysen avseende avvikelser i
förhållande till budget och föregående år bör dock utvecklas.
Det ekonomiska resultatet är 0 mkr att jämföras med fullmäktiges budgeterade
nollresultat.
I jämförelse med år 2007 års slutliga bedömningar finns ingen skillnad mot
årets.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Flik 20

AB Storstockholms Lokaltrafik

200804-30
Revisionskontoret 2009-03-11 1

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av AB Storstockholms Lokaltrafik år 2008
har utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt
landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och
verksamhet.
Det ekonomiska resultatet är 282 mkr, att jämföras med fullmäktiges budgeterade
nollresultat.
Trafikproduktionen 2008 ökade med 3,3 procent jämfört med 2007. Den budgeterade produktionsökningen var ca 3,6 procent. Under hela året ökade resandet totalt med 2 procent jämfört med 2007, vilket motsvarar ca 14 000 fler
resenärer en vanlig vardag. Den budgeterade resandeökningen var ca 1,7 procent. Faktorer som påverkar resandet i kollektivtrafiken är bl.a. befolkningsutvecklingen, utvecklingen av bensinpriset och antal sysselsatta i länet. Produktiviteten har förbättrats något under 2008.
Landstingsfullmäktiges övergripande mål för 2008 är att förbättra kollektivtrafikens tillförlitlighet, dvs. att trafiken ska vara pålitlig, säker och trygg. SL:s
övergripande verksamhetsmål har fastställts av styrelsen i strategisk plattform
2008. Revisionskontoret bedömer att styrelsens mål är förenliga med och preciserar de mål fullmäktige beslutat.
Kundnöjdheten har ökat från 68 procent 2007 till 72 procent, vilket
motsvarar det uppsatta målet för 2008. Även punktlighet har
förbättrats. Ackumulerat över hela året har punktligheten för i stort sett
samtliga trafikslag förbättrats. SL når dock inte riktigt upp till 2008 års
mål. Vissa problem kvarstår vad gäller tidhållningen i
pendeltågstrafiken även om utvecklingen i huvudsak är positiv. Samarbetet med andra aktörer har också utvecklats i syfte att förbättra
kvaliteten. Problemen kvarstår dock vad gäller bristerna hos X60vagnarna.
SL har vidtagit ett flertal åtgärder för att ytterligare förbättra styrningen och
organisationen för tillgänglighetsarbetet samt den faktiska tillgängligheten för
resenärerna, i enlighet med 2010-målet.
SL bedöms bedriva ett mycket positivt arbete inom miljöområdet i linje med Miljö
steg 5.
SL:s investeringsbudget reviderades i dec 2008 till 4 000 mkr. Årets investeringsvolym på 3 606 mkr, utgör 90 procent av budgeten.
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I oktober 2008 fastställde fullmäktige specifika ägardirektiv för SL. Dessa
fastställdes på en extra bolagsstämma i SL i december 2008.
Revisionen har under året lämnat synpunkter på verksamhetsstyrningen. Det gäller
bl.a. trafikplaneringen, avtalsstyrningen, betalningshanteringen samt trygghet och
säkerhet.
Den auktoriserade revisorn bedömer att SL:s ekonomistyrning har stärkts
väsentligt under 2008 och att det i dag finns en tydlig idé och tanke om hur
ekonomifunktionens processer skall fungera.
Styrningen bedöms sammantaget som acceptabel.
Det är väsentligt och nödvändigt att SL fortsätter att bevaka de risker som
aktualiserats av den globala finanskrisen. Det gäller handlingsberedskapen
avseende leasing- och finansieringslösningar, avtalsförhållanden etc.
Den auktoriserade revisorn bedömer att SL:s interna kontroll i huvudsak har
stärkts under 2008. Den interna kontrollen har under året förbättrats från ej helt
acceptabel till bedömningen acceptabel. Intern kontrollplan för 2008 har saknats.
SL har dock under året arbetat med att ta fram en intern kontrollplan för 2009 som
fastställdes av SL:s styrelse i februari 2009.
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Dotterbolagen
Den granskningsrapport som lekmannarevisorerna har att lämna för de olika
dotterbolagen inom SL-koncernen förutsätts till största delar baseras på dels
samråd med auktoriserad revisor, dels på den granskning av AB SL:s koncernstyrning som redovisas i denna årsrapport. Vad gäller den konkreta verksamhet som
bedrivits i dotterbolagen under 2008 har revisionskontoret för sin del inte noterat
något som föranleder synpunkter.

Flik 21

Waxholms Ångfartygs AB

RK 200805-44
Revisionskontoret 2009-03-02 1

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av Waxholms Ångfartygs AB år 2008 har
utgått från fastställd revisionsplan och har utförts enligt gällande lagstiftning,
landstingets regelverk och god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt landstingets anvisningar
och god redovisningssed och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat
och verksamhet.
Waxholmsbolaget redovisar ett positivt resultat på 7 mkr, vilket är 2 mkr
lägre än föregående år. Fullmäktiges krav var ett nollresultat. Resultatet
hänförs till högre försäljning av tjänster och varor, lägre personal- och
kapitalkostnader samt ett stoppat miljöprojekt.
Antalet passagerare 2008 når inte upp till budgeterad nivå. Jämfört med
2007 ökade antal passagerare med 3,9 % i skärgården och minskade med
1,5 % i hamn. Minskning hänförs till två veckorsstrejken i maj.
Det fraktade godset har minskat med 4,8 % jämfört med 2007.
Minskningen kopplas till det förändrade fraktbidraget som gäller från
januari 2008. Tidigare omfattade stödet även byggmaterial.
Waxholmsbolaget avrapporterar sammanlagt åtta fullmäktigeuppdrag som
är riktade till bolaget, varav fem rapporteras som genomförda och sju som
pågående. Övervägande delen av uppdragen är av kontinuerlig karaktär
och några uppdrag rapporteras därför både som genomförda och pågående.
Styrningen bedöms som acceptabel. Synpunkter har lämnats vad gäller
avtalsstyrningen och uppföljningen.
Styrelsen bedöms ha en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av
verksamhet och kvalitet såväl under året som i årsredovisningen.
Den interna kontrollen bedöms som acceptabel. Synpunkter lämnas dock
beträffande redovisningsprinciper (gränsdragningen mellan kostnad för
underhåll och investering), anläggningsregistret samt analysmodell för att
kunna bedöma bunkerförbrukningen per fartyg.
Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.
Produktiviteten för bolaget mäts genom två produktivitetstal. Mätt som
antal utbudstimmar som producerats per mkr (totalkostnad) har
produktiviteten ökat med 0,4 % under 2008.
Mätt som antal passagerartimmar som producerats per 1000 kronor
(totalkostnad) har produktiviteten under 2008 ökat med 6,4 %.
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Sammanfattningsvis bedöms att nämndens arbete är präglat av och bedrivs i
enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer.
Verksamheten bedöms i allt väsentligt skötas på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Betygen är oförändrade både jämfört med det preliminära betyget i IKrapporten 2008 och Årsrapporten 2007.

Flik 22

TioHundra Nämnden

Flik 23

TioHundra AB

RK 200806-69
Revisionskontoret 2009-03-04 1

Sammanfattning
Lekmannarevisorernas granskning av TioHundra AB år 2008 har utgått från
fastställd revisionsplan och utförts i enlighet med gällande lagstiftning,
regelverk samt god revisionssed för kommunal verksamhet.
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och gällande
anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och verksamhet.
Årets resultat är 1,1 mkr att jämföras med ägardirektivets krav på nollresultat.
Rabatter har lämnats motsvarande 6 mkr för geriatrik och 9 mkr för
akutsomatik. Bolaget har en relativt väl utvecklad uppföljning och
rapportering.
Styrningen bedöms vara acceptabel.
Avtalsprocessen behöver avsevärt förbättras. Vissa avtal blev klara sent under
året. Uppdragen från beställaren har i stort klarats. Avvikelser finns dock inom
hemtjänst och primärvård.
Bolaget har bedrivit ett aktivt arbete för att nå mål och uppdrag, men full
måluppfyllelse har inte nåtts. Tillgängligheten är relativt god men problem
finns i vissa verksamheter. Bolagets kvalitetsmål visar att hälften av målen nås.
Sjukfrånvaron har minskat och ligger under bolagets mål. Utvecklingsarbete
pågår för att förbättra samverkan mellan primärvård och sjukhus och
sammanhållen vård för äldre. Nytt internt ledningssystem har införts.
Jämfört med föregående år är redovisningen av verksamhetsresultatet mer
utvecklad och innehåller information om nästan alla verksamhetsgrenar
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan vid TioHundranämnden har
genomfört en kvalitetsgranskning av alla särskilda boenden i kommunen.
Granskningen indikerar att kvalitetsbristerna är färre än föregående år.
Öppna jämförelser inom omsorgen visar för bolagets del att de flesta jämförda
områdena ligger över länets och rikets resultat men det finns områden med
sämre resultat.
Den interna kontrollen bedöms vara acceptabel. Internkontrollplan saknas men
bolaget arbetar med att införa en sådan.
Den auktoriserade revisorn bedömer att räkenskaperna är rättvisande
och granskning av de ledningsnära kostnaderna har inte föranlett några
väsentliga noteringar.
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Slutlig bedömning för år 2008 är:
Oacceptabel

Ej helt
acceptabel

Acceptabel

X
X

Styrning
Intern kontroll
Ej rättvisande
Räkenskaper

Bra

Ej helt
rättvisande

Rättvisande

X

Flik 24

Kommunalförbundet för ägarsamverkan

Flik 25

Vilande bolag

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

