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Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportermg
samt bokslut
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen arbetsutskott föreslår att en ny ordning för uppföljningen av ekonomi och verksamhet samt för återrapporteringen av Mål och
budget ska gälla från och med 2012. Arbetsutskottet behandlade ärende i
denna fråga den 21 december 2011, § 73. Nu föreliggande ärende ersätter
det ärende som då behandlades.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att den samlade uppföljningen av ekonomi och verksamhet samt återrapportering av Mål och budget till landstingsfullmäktige från och med 2012
ska utgöras av delårsrapport per augusti samt bokslut
att rapporteringen därutöver ska utgöras av tertialrapport per april och
månadsrapporter per februari, mars, maj, juli, september och oktober till
landstingsstyrelsen.
Landstingsrådsberedningens motivering
Under 2011 har den samlade återrapporteringen till landstingsfullmäktige
utgjorts av delårsrapport per juni och bokslut. Därutöver har rapporterats
till landstingsstyrelsen månadsrapporter för kvartal ett och tre. Kortfattade
resultatrapporter jämte avvikelserapportering har redovisats för februari,
april, maj, augusti, oktober samt november.
Från och med 2012 föreslås att ingen rapport avges per januari, juni, eller
november. Delårsrapport per augusti och bokslut fastställs av landstingsfullmäktige. Månadsrapporterna och tertialrapporten fastställs av lands-
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tingsstyrelsen. Delårsrapport och bokslut (inklusive årsredovisning) följer
respektive regelverk och har en omfattning som motsvarar rapporteringen
under 2011.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2012
)rcreokollsutdrag den 6 mars 2012
Torbjörn Rosdahl

y
fans-Erik Malmros
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Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportermg
samt bokslut
Ärendebeskrivning
Från och med 2012 föreslås en ny ordning för uppföljningen av ekonomi
och verksamhet samt för återrapporteringen av Mål och budget.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade ärende i denna fråga den 21
december 2011, § 73. Detta ärende ersätter det ärende som då behandlades.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2012
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att den samlade uppföljningen av ekonomi och verksamhet samt
återrapportering av Mål och budget till landstingsfullmäktige utgörs av
delårsrapport per augusti samt bokslut
att rapporteringen därutöver utgörs av tertialrapport per april och
månadsrapporter per februari, mars, maj, juli, september och oktober till
landstingsstyrelsen.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Under 2011 har den samlade återrapporteringen till landstingsfullmäktige
utgjorts av delårsrapport per juni och bokslut. Därutöver har rapporterats
till landstingsstyrelsen månadsrapporter för kvartal ett och tre. Kortfattade
resultatrapporter jämte avvikelserapportering har redovisats för februari,
april, maj, augusti, oktober samt november.
Från och med 2012 föreslås den samlade uppföljningen av ekonomi och
verksamhet samt återrapportering av Mål och budget ske i månads-, tertialoch delårsrapport samt bokslut. Månadsrapporter föreslås per februari,
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mars, maj, juli, september och oktober. En mer omfattande tertialrapport
föreslås per april och delårsrapport föreslås per augusti. Ingen rapport
föreslås per januari, juni, eller november.
Delårsrapport per augusti och bokslut fastställs av landstingsfullmäktige.
Månadsrapporterna och tertialrapporten fastställs av landstingsstyrelsen.
Delårsrapport och bokslut (inklusive årsredovisning) följer respektive
regelverk och har en omfattning som motsvarar rapporteringen under 2011.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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Torbjörn Rosdahl
ordförande

Helene Hellmark Knutsson
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Uppföljning i månads-, tertial och delårsrapportermg samt
bokslut
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Ärendebeskrivning
Från och med 2012 föreslås en ny ordning för uppföljningen av ekonomi
och verksamhet samt för återrapporteringen av Mål och budget.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade ärende i denna fråga den 21
december 2011, § 73. Detta ärende ersätter det ärende som då behandlades.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 8 februari 2012.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att den samlade uppföljningen av ekonomi och verksamhet samt
återrapportering av Mål och budget till landstingsfullmäktige utgörs av
delårsrapport per augusti samt bokslut
att rapporteringen därutöver utgörs av tertialrapport per april och
månadsrapporter per februari, mars, maj, juli, september och oktober till
landstingsstyrelsen.

Vid protokollet
Elisabeth Angard-Levander
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