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Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2011
för landstingsstyrelsen
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har överlämnat årsrapport 2011 för landstingsstyrelsen för yttrande.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.
att uppdra till landstingsdirektören att utarbeta förslag till förändring av
reglementet för arbetsutskottet så att utskottets ansvar för ägarstyrningen
av de landstingsägda bolagen, som inte utövar sjukvårdsproduktion, tydliggörs avseende ekonomi- och verksamhetsresultat samt uppföljning av åtaganden för verksamheten.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstinget har i budget 2013 inarbetat en stor del av revisorernas framförda synpunkter. Det tar sig bland annat uttryck i ett tydligare strukturerat
avsnitt om mål och indikatorer och ett mer utvecklat avsnitt om styrningen
inom landstinget. Landstingsrådsberedningen föreslår även att reglementet
för arbetsutskottet revideras i syfte att ytterligare förstärka arbetsutskottets
beredande ansvar för ägarstyrningen gentemot de av landstinget ägda bolag
som inte är sjukvårdsproducerande, tex. SL, Wåab, Locum och Lisab.
I övrigt hänsvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande som i huvudsak besvarar revisorernas lämnade rekommendationer. I några fall lämnas kommentarer till revisorernas bedömningar. Yttrande över landstingsrevisorer-
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nas rapporter avseende landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska
Solna-förvaltningen läggs som bilagor till tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj 2012
Landstingsrevisorernas årsrapport 2011 för landstingsstyrelsen
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Landstingsrevisorernas Årsrapport 2011
för landstingsstyrelsen
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har överlämnat Årsrapport 2011 för yttrande.
Granskningen har utgått från fastställd revisionsplan och har inriktats mot
landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi,
intern kontrollstandard i landstingets verksamheter samt räkenskapernas
kvalitet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj 2012
Landstingsrevisorernas Årsrapport 2011
Yttrande landstingsstyrelsens förvaltning den 10 maj 2012
Yttrande Nya Karolinska Solna-förvaltningen den 7 maj 2012
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande över Landstingsrevisorernas Årsrapport 2011 avseende
landstingsstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen besvarar i huvudsak revisorernas lämnade rekommendationer. I några fall lämnas kommentarer till revisorernas bedömningar.
Yttrande över landstingsrevisorernas rapporter avseende landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen läggs
som bilagor till tjänsteutlåtandet.
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3. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Revisorernas

rekommendation:

Landstingsstyrelsen måste se till att alla mål och uppdrag till nämnder och
bolagsstyrelser framgår tydligt i protokollförda beslut.
Kommentar:

Inom ramen för arbetet med Mål och budget 2013 och plan för åren 20142015 har landstingets mål strukturerats på ett tydligt sätt.
De kortsiktiga målen har koppling till respektive långsiktigt mål.
Måluppfyllnad följs kontinuerligt upp med hjälp av indikatorer och
kommer att avrapporteras i samband med årsbokslutet enligt den i
budgeten fastställda strukturen.
Uppdrag till nämnder och styrelser har formulerats i att-satser vilket
innebär tydlighet i givna uppdrag, god överblick över fattade beslut samt
möjligheter till systematisk uppföljning av att givna uppdrag verkställs och
återrapporteras.

4. Styrning och samordning
Revisorernas

rekommendation:

Landstingsstyrelsen bör vid prognostiserade underskott tidigt efterfråga
åtgärder för att säkerställa att budgeten kan nås.
Kommentar:

Rapportering av verksamheternas resultat och prognos görs liksom tidigare
tio gånger per år. Förutom inrapportering av siffermaterial sker analyser av
avvikelser mot budget vid varje rapporteringstillfälle. Förvaltningen svarar
för att i dialog med verksamheterna följa upp större avvikelser och
rapportera till landstingsstyrelsen. Orsaker till avvikelserna efterfrågas
liksom vidtagna åtgärder för att verksamheten ska uppfylla av
landstingsfullmäktige fastställda mål. Rapporteringen till
landstingsstyrelsen sker enligt en fastställd årstidsplan för beredning och
rapportering.
4.6 Styrning av kollektivtrafiken
Vid Trafiknämndens möte den 27 mars 2012 beslutade nämnden att all
SL:s verksamhet, personal och en stor del av bolagets tillgångar och avtal
förs över till Trafiknämndens förvaltning. Förslaget innebär att bolaget SL
formellt kommer att finnas kvar men utan egna anställda och egentlig
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verksamhet. Arbetsplan för införande av förvaltningsorganisationen har
upprättats. Målsättningen är att överföringen ska vara genomförd vid
årsskiftet 2012-2013. Därmed kommer det samlade ansvaret för
trafikverksamheten att åvila Trafiknämnden.
4.7 Styrningen av investeringsverksamheten
Landstingsfullmäktige godkände i juni 2011 en investeringsstrategi för
Stockholms läns landsting samt i december 2011 en tidsplan för
implementering av investeringsstrategin. Under 2012 har en ansvars- och
beslutsordning tagits fram för fastställande i samband med Mål och budget
2013 och plan för åren 2014-2015.
De brister som revisionen pekar på har beaktats vid utarbetandet av
investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordningen. Implementering
av investeringsstrategin kommer att ske stegvis och vara fullt genomförd i
samband med arbetet med budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016.
4.9 Landstingsstyrelsens ägarstyrning
Revisionen anser att ägarstyrningen av trafikbolagen behöver tydliggöras.
Från och med årsskiftet 2012-2013 kommer det samlade ansvaret för
trafikverksamheten att åvila Trafiknämnden. SL kommer inte att ha
personal eller egentlig verksamhet. Det blir därmed tydligt att det är via
Trafiknämnden som trafikverksamheten styrs.
Revisionen skriver att man uppmärksammat att produktionsutskottet inte
lyft frågor till landstingsstyrelsen om att vidta åtgärder när sjukhusen
prognostiserat ekonomiska underskott. Sådana frågor diskuteras dock
aktivt i dialogen med sjukhusen, såväl vid produktionsutskottets
ägardialoger som i kontakter på tjänstemannaplanet. Om åtgärder från
landstingsstyrelsens sida behövs ska ärenden tas upp. En samlad
redovisning till landstingsstyrelsen sker genom månads-, tertial- och
delårsrapportering och årsbokslut och till landstingsfullmäktige genom
delårsrapportering och årsbokslut.
Revisionen anser att för att leva upp till kommunallagens krav behöver de
utskott som utövar ägarstyrningen återrapportera detta till
landstingsstyrelsen. Formerna för detta kommer att tas upp i pågående
arbete med att förbättra ägarstyrningen.
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4.12 Styrning och kontroll av NKS
Förvaltningen delar revisionens uppfattning om behovet av en samlad
uppföljning av NKS. Reglementet för landstingsstyrelsen och NKSberedningen liksom KS ägardirektiv är utformade så att information ska
lämnas på beredningen från både NKS-Bygg och KS. På detta sätt kommer
beredningen att få all information och kan agera utifrån sitt ansvar för
byggnationen och avtalet. Även om beredningen inte kan fatta beslut kan en
diskussion i beredningen innebära att ärenden initieras. Rapportering till
beredningen kommer kontinuerligt att ske avseende byggnation, utveckling
av verksamhetsinnehållet, upphandlingar, uppföljning av avtal och
utbetalda ersättningar och eventuella förestående förändringar.
En samlad översyn av den ekonomiska uppföljningen och
redovisningsansvaret med koppling till NKS genomförs under
verksamhetsåret 2012.

5. Intern styrning och kontroll
5.1.3 Uppföljning av landstingets policyer
Revisorernas

rekommendation:

Landstingsstyrelsen bör säkerställa att samtliga aktuella styrdokument
finns tillgängliga för landstingets verksamheter.
Kommentar:

Samtliga styrdokument finns nu tillgängliga för landstingets verksamheter
på landstingets hemsida. Arbetet med att minska antalet styrdokument
samt att ta fram en smidigare ärendehantering för dessa pågår.
5.1.4 Ekonomihandboken
Revisorernas

rekommendation:

Ekonomihandbokens innehåll behöver aktualiseras och uppdateras
löpande. Spårbarheten måste förbättras vad gäller uppdateringar av
dokumenten i ekonomihandboken. En genomgång bör göras så att
redovisningsprinciper i årsredovisningen och ekonomihandboken
överensstämmer.
Kommentar:

En översyn av ekonomihandboken kommer att påbörjas under 2012 och
revisorernas rekommendation kommer att beaktas i det arbetet.

LS 1204-0552

Stockholms läns landsting

5 (6)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-05-21

5.3 Personal
5.3.1 Pensioner
Revisorernas

rekommendation:

Fullmäktiges beslut om borgen för pensionsutfästelser inom Locum AB och
TioHundra AB bör inarbetas i bilaga i till SLL:s finanspolicy.
Kommentar:

En översyn kommer att ske huruvida en komplettering är lämplig av bilaga
1 till SLL:s finanspolicy för de bolag som har erhållit en
landstingskommunal borgen för sina pensionsförpliktelser trots att dessa
bolag inte uppfyller samtliga krav enligt denna bilaga.
Revisorernas

rekommendation:

Det bör införas rutiner som säkerställer att beslut om sjuk- och
aktivitetsersättning som rapporteras i PA-systemen, även rapporteras till
KPA.

Kommentar:

För att klarlägga samstämmigheten mellan PA-systemen och
pensionsregistret kommer en fullständig genomgång att göras av det
material som revisionen har stickprovskontrollerat. En förnyad
informationsinsats till förvaltningar och bolag avseende
rapporteringsrutiner kommer att genomföras.
5.3.2 Förmåner till personer i ledande befattning

Revisorernas

rekommendation:

Landstingsstyrelsen bör utarbeta tydligare riktlinjer för förmåner till
personer i ledande befattning inom Stockholms läns landsting. Rutin som
säkerställer att det i efterhand går att avgöra vad som gällt vid olika
tidpunkter bör samtidigt införas.
Kommentar:

En översyn av utformningen av chefsavtalen kommer att påbörjas under
2012 och revisorernas rekommendation kommer att beaktas i det arbetet.
Bilaga B3 Landstingsfastigheter
Revisorernas

rekommendation:

• Fastighetsförsäljningar bör redovisas i enlighet med RKR:s
rekommendation 18 Intäkter.
• Dokumentationen och bedömningarna av utförda arbeten samt
kvarvarande avsättningar bör förbättras inför delåret 2012.
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• Redovisningen av försäljningen av Beckomberga bör korrigeras
inför delårsrapporten 2012 så att den överensstämmer med RKR:s
rekommendation 18 och gällande koncernprincip.
Kommentar:

En översyn av balansposterna kommer att göras och eventuella
korrigeringar göras som är anpassade till aktuell redovisningspraxis
Yttrande över revisorernas Bilaga Bi Landstingsstyrelsens
förvaltning och skadekontot bifogas (Bilaga 1).
Yttrande över revisorernas Bilaga B4 Nya Karolinska Solnaförvaltningen bifogas (Bilaga 2).
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo 1
Landstingsdirektör
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Eva-Karin Sennette
08-737 32 17
eva-karin.sennette@sll.se

Svar till Landstingsrevisionens LS
Årsrapport 2011 bilaga Bi:
Landstingsstyrelsens förvaltning
Sammanfattning
I Landstingsrevisionens årsrapport 2011 bilaga B l avseende
Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, gör revisionen en prövning om
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den
interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Av omdömena
Tillfredsställande, Inte helt tillfredställande samt Otillfredsställande ger
revisionen LSF:s verksamhet för 2011 bedömningen Tillfredsställande
för ekonomiskt resultat och räkenskaperna. För området intern styrning får
LSF omdömet Inte helt tillräckligt. Rapporten kommer att besvaras
utifrån de rekommendationer som landstingsrevisionen gjort.
Nedan finns en sammanställning över de rekommendationer som
landstingsrevisorerna lyft fram vid årets granskning.

Resor
Inom LSF sker resor i begränsad omfattning. I granskningen har
tjänsteresans
karaktär kontrollerats och om kvitto samt syfte
redovisats.
LSF bör tillse att underlag och beslut redovisas tillsammans med fakturor:

Förvaltningen strävar efter att få med underlag till fakturor i
fakturahanteringssystemet Contempus. Detfinnsdock en del underlag som
förvaras i pärmar samtidigt som beslut i första hand ska förvaras i
ärendehanteringsystemet Edit.

Stockholms läns landsting

2(5)
PM
2012-05-10

LSF bör tillse att efterlevnad och redovisning i enlighet med
representationsreglerna
även gäller de politiska
partierna.

SLL har en rese - och representationspolicy och reglerna i den gäller för
förtroendevalda och anställda i landstingets förvaltningsorganisation
och i landstingsägda bolag. För landstingsråd och gruppledare finns
vissa frågor särskilt reglerade. I samband med all respresentation inom
LSF sker vid behov en påminnelse om att det ska finnas uppgift om syfte
och deltagare.

Bisysslor
Revisionen konstaterar allvarliga brister avseende den interna
kontrollen
av bisysslor. Granskningen visar ett stort antal bisysslor som inte
rapporterats
eller godkänts i strid mot SLL:s regelverk. Ansvaret för att
kontrollera och bedöma bisysslor ligger på cheferna ute i
organisationen,
att flera chefer inte anmält bisysslor ses som allvarligt.
LSF bör införa stickprovskontroller
för att identifiera och bedöma
bisysslor och omfattningen av bisysslor i jämförelse med vad som
inrapporterats.

LSF har skärpt uppföljningen av bisysslor. LSF gör bedömningen att det
finns bristande kunskap inom området bisysslor både bland medarbetare
och chefer varför brister i hanteringen kan ha uppstått. I dagsläget ser vi
inte att stickprovskontroller är den metod som skulle kunna förbättra
hanteringen av bisysslor. Förbättrad information och utbildning är en mer
framkomlig väg.

Intern kontrollplan
Revisionen konstaterar att brister i planen finns gällande efterlevnad
SLL:s interna kontrollpolicy.
Sambandet mellan
riskanalys,
internkontrollplan
och uppföljningsdokument
bör stärkas i syfte att
spegla den interna kontrollprocessen
som helhet.

av

I syfte att stärka den interna kontrollprocessen har LSF gjort en riskanalys
som har arbetats in i intern kontrollplanen.

Upphandling
Revisionen
genomförts
säkerställa

konstaterar att även under 2011 har ett antal
upphandlingar
utan att konkurrens har utnyttjats. LSF rekommenderas
att
en tillräcklig styrning och intern kontroll av rutiner kring
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upphandling för att undvika otillåtna
bättre utnyttja
konkurrensen.

direktupphandlingar

och för att

LSF Service har inrättat en ny inköpsfunktion i syfte att ge stöd till
verksamheterna genom att bevaka och samordna upphandlings- och
inköpsbehov, stödja med direktupphandlingar, avrop och förnyad
konkurrensutsättning. I tjänsten ingår också att följa upp och ha
kontakter med leverantörer, samt att ta fram inköpstrategier och
analyser av verksamheternas behov.

Pensionsskuld
Vid stickprovsvisa
kontroller av att beslut om sjuk- eller
aktivitetsersättning
som registrerats i Heroma överensstämmer
med
uppgifterna i KPA:s pensionsregister
har detframkommit
brister i
rapporteringen
som kan leda till konsekvenser för enskilda
individer.
Enligt revisionens bedömning är det angeläget att rutinerna för
inrapportering
av beslut om sjuk- och aktivitetsersättning
förstärks.

SLL Personal/ Pensionsenheten kommer under året att göra en fullständig
genomgång av det material revision har stickprovskontrollerat i
granskningen, för att klarlägga samstämmigheten mellan rapportering i
PA-system och pensionsregister. Pensionsenheten kommer även att under
hösten genomföra en förnyad informationsinsats inom förvaltningar och
bolag för att klargöra betydelsen av en korrekt rapportering av sjuk- och
aktivitetsersättningar.

Central drift av finansiella system
Den interna kontrollen för ekonomisystemet
Raindance bör
genom att:
• implementera
unika konton i syfte att skapa spårbarhetför
med hög behörighet

förstärkas
användare

•formalisera
rutiner för hantering samt uppföljning och kontroll
förändringar
(när, var och vilken typ av förändring som genomförs)
• införa formella kontroller i syfte att säkerställa fullständighet
riktighet i transaktioner
som påverkar kritisk data.

av

och
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SLL tillämpar olika förvaltningsmodeller för förvaltningsuppdrag av
applikationer/system. Då en förvaltningsetablering (FOA) kring Raindance
saknas innebär det att kravställning, förändringshantering och tydlighet i
roller blir otydlig. SLL planerar att starta en förvaltningsetablering enligt
PM3 under 2012 för de större installationerna.

Den interna kontrollen för personal och löneadministrativa
Heroma bör
förstärkas
genom att:
• dokumentera och arkivera de granskningar
av behörigheter
genomförs

systemet

• införa formella kontroller i syfte att säkerställa fullständighet
riktighet i transaktioner
som påverkar kritisk data.

och

som

Central systemförvaltning för PA-system inom SLL personal har 2012 som
ett av sina mål att ta fram rutiner för granskning av all hög administrativ
behörighet inom förvaltningsorganisationen. Rutinen kommer att innehålla
regler för; granskning, stickprovskontroller, dokumentation av resultat och
hur ev. felaktigheter ska åtgärdas.

Räkenskaper
Immateriella tillgångar
LSF bör säkerställa att underlag till bokföring
immateriella
tillgångar är tydliga och följer

beslut
avseende
regelverken.

LSF arbetar kontinuerligt med att tydliggöra regelverket samt att informera
berörda. SLL IT och LSF Ekonomi har inför årsbokslutet stämt av
redovisning av immateriella tillgångar med anlitad expert.

Uppföljning av tidigare års rekommendationer
I översynen av roller bör inf or mationsägarr ollen särskilt
uppmärksammas
vad gäller kravställande
beträffande
skyddsåtgärder.
Revisorerna bedömer att rekommendationen
delvis
åtgärdats.

X LS 0810-1009 "Detta kommer att utredas under 2009". En ny
förvaltningsstyrningsmodell är under införande och i samband med detta
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kommer under 2012 roller och ansvar inom informationssäkerhetsområdet
att ses över. Den nya IT- policyn och de nya riktlinjerna uppmärksammar
denna fråga och inom ramen för arbetet med att implementera den nya
policyn och de nya riktlinjerna kommer informationsägarrollen att beaktas.
Följs upp av revisionen 2012.

LSF bör upprätta en rutin för utbetalningar
av vissa bidrag i syfte att
säkerställa att landstingsstyrelsens
beslut efterlevs och att
bidragsmedlen
regelbundet utbetalas efter beslut och kommer
bidragsmottagaren
tillgodo.

Anders Nyström
Administrativ direktör

Stockholms läns landsting

1 (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning
2012-05-07

NKS-bygg
Ewa-Lill

Sjökvist

Svar till Landstingsrevisionens LS Årsrapport 2011
bilaga B4: Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Sammanfattning
I Landstingsrevisionens årsrapport 2011 bilaga 4 avseende Nya Karolinska Solnaförvaltningen gör revisionen en prövning om verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Av
omdömena Tillfredsställande, Inte helt tillfredställande samt Otillfredsställande ger
revisionen NKS-förvaltningens verksamhet för 2011 bedömningen Tillfredsställande
för samtliga tre områden. Rapporten kommer därför att besvaras utifrån de
observandum och rekommendationer som landstingsrevisionen gjort.

Ekonomiskt resultat
NKS-förvaltningens resultat för 2011 uppvisade ett underskott på 32,9 mkr, jämfört med
fullmäktiges resultatkrav på 0,9 mkr. Underskottet förklaras framförallt av, att den till
budget 2010 beslutade tekniska justeringen för tilläggshyror för evakuerade
verksamheter på Karolinska Solnaområdet, inte fanns med i budgetbeslutet för 2011. För
budget 2012 är hänsyn tagen till denna kostnad.
Kostnaderna för kvarvarande byggåtgärder utanför etableringsområdet var högre än
budgeterat. Bland annat ingick en större enskild post för omläggning av kulvert till
Thorax. Sammantaget stod dessa kostnader för 35,1 mkr för tilläggshyror och 15,4 mkr
för överskridande för byggåtgärder.
Personalkostnaderna för förvaltningen var lägre än budgeterat i och med att ett antal
medarbetare slutade som en konsekvens av beslutet att lägga ner förvaltningen vid
årsskiftet 2012. Kostnader för de projekt som redovisas i resultaträkningen var också
lägre, då osäkerhet om fortsatt projektansvar medförde en avvaktande hållning till
fortsatta åtgärder inom bl a MTU-projektet. En förstudie av Bild&Funktion gjordes
planenligt under hösten 2011.
Utfallet för förvaltningens egna investeringar var lägre än budgeterat, främst beroende
på att exproprieringen av bostadshuset ännu inte är avslutat och att egna investeringar i
byggåtgärder inte skett i budgeterad omfattning.

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm
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Telefon: 08-123 147 00
Fax: 08-411 27 36
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Verksamheten under 2011
Verksamheten under 2011 beskrivs i revisionsrapporten på ett initierat vis. Följande kan
kommenteras:
NKS-bygg har under våren 2012 lämnat ett tjänsteutlåtande till fullmäktige med förslag
på upphandlings- och finansieringsform av Bild&Funktion. En diskussion har pågått
mellan LSF/NKS-bygg och Karolinska om ansvarsfördelningen i det fortsatta arbetet av
MTU-uppdraget. Ansvaret för investeringen och den ekonomiska uppföljningen ligger på
LSF/NKS-bygg enligt fullmäktiges beslut. Karolinska har ansvaret för framtagande av
kravspecifikationer i upphandlingsprocessen. Upphandlare har rekryterats till LSF
Upphandling med särskilt fokus på MTU-upphandlingarna.
IKT-upphandlingen rullar på enligt plan. Utvärderingen sker i gott samarbete med
företrädare för Karolinska och SLL IT. Tilldelningsbeslut väntas under hösten 2012.
Upphandlingsprocessen har planerats på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med
konsulter med erfarenhet från liknande upphandlingar i Norge.
Revisionen angav i årsrapporten 2010 att tidsmässig samordning av kommande
investeringar och kommunikation av tidsplan till berörda aktörer internt inom
landstinget är viktiga förutsättningar för genomförandet av både MTU- och IKTupphandlingarna. Upphandlingar inom dessa områden är processer som är tidskrävande
och aktualiserar frågeställningar av mycket strategisk natur och leder in på val av
utrustning och infrastruktur mm som påverkar verksamheten på ett avgörande sätt.
Enligt revisionsplanen 2012 avser revisionen att följa genomförandet av dessa projekt.
NKS-bygg ser detta som ett mycket bra stöd för ett lyckosamt genomförande och vill lyfta
fram den samverkan som sker inom IKT-upphandlingen som ett gott exempel.

Intern styrning och kontroll
Av revisionens kommentarer till intern styrning och kontroll noteras följande:

Inköpsprocessen mm
Revisionen har kartlagt rutiner och kontroller kopplade till inköpsprocessen och
leverantörsprocessen. Granskningen visar att det finns en god intern kontroll för
hantering av inköp och utbetalning av leverantörsfakturor. Revisionen påtalar att det
ställs stora krav på en konsultintensiv verksamhet att säkerställa kompetensöverföring
från konsult till personal i de fall uppgiften är återkommande.
Kompetensöverföringen ses av NKS-bygg generellt som en viktig process. Vid
upphandlingar deltar SLL-personal i förhandlingarna och i besluten i samband med
dessa, för att säkerställa att kompetensen finns kvar i landstinget även efter avslutad
upphandling.
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Räkenskaper
Årsredovisningen
Årsredovisningen bedöms av revisionen vara upprättad enligt god redovisningssed, i allt
väsentligt enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av 2011 års
resultat och ställning.

Björn Ekström
Teknisk direktör
NKS-bygg
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Vad gör Landstingsrevisorerna?

t

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal
verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de fbrtroendevalda revisorerna
och revisionskontoret.
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den
övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser
tar sitt revisionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst
medborgarnas instrumentförden demokratiska kontrollen. De har därmed en
viktig funktion i den lokala självstyrelsen.
Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de
inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare
genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en
ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt
och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den
granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen
redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på
Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från
revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisoremas
nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via
e-postmeddelande till landstingsrevisorernafgtrev.sll.se.
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Landstingsstyrelsen

Årsrapport 2011
Landstingsstyrelsen
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2012-03-30 överlämna rapporten till
landstingsstyrelsen för yttrande senast 2012-06-21.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Sammanfattning landstingsstyrelsen
Årsrapporten med bilagor ligger till grund för de förtroendevalda revisorenias revisionsberättelse avseende landstingsstyrelsens verksamhet 2011.
I revisionen prövas om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna
styrningen och kontrollen är tillräcklig.
B e d ö m n i n g av e k o n o m i s k t och v e r k s a m h e t s m ä s s i g t resultat
Landstingsstyrelsen redovisar ett resultat för år 2011 på 512 mnkr, vilket är 219 mnkr
lägre än fullmäktiges budget på 731 mnkr. Budgetavvikelsen beror på faktorer söm inte
kunde förutses i samband med fullmäktiges beslut om budget. Det gäller framför allt
förändrad pensionsberäkning. Exklusive de jämförelsestörande postenia på
-1 215 mnkr uppgår resultatet till 1 727 mnkr.
Årets budget och resultat här påverkats positivt med 421 mnkr på grund av att halva
beloppet av konjunkturstödet som avsåg 2010 har periodiserats till år 2011, vilket avviker från god redovisningssed. Vid en korrekt hantering hade årets resultat varit
91 mnkr inklusive de jämförelsestörande postema och 1 306 mnkr exklusive de
jämförelsestörande posterna.
Trafikverksamheternas resultatet för ekonomi och verksamhet redovisas endast
sammanställt i landstingets årsredovisning under trafiknämnden. Därutöver lämnas
översiktlig ekonomisk information om alla verksamheter i tilläggsupplysning. Enligt
revisionens bedömning skulle en tydligare redovisning i förvaltningsberättelsen, av det
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för respektive trafikbolag, underlätta
för fullmäktige att följa upp resultatkrav och måluppfyllelse.
I budget 2011 anges tre långsiktiga och åtta kortsikta mål för verksamhet och ekonomi.
För att fullmäktige ska ges förutsättningar att bedöma måluppfyllelsen och om
landstingets verksamhet har bedrivits enligt god ekonomisk hushållning behövs tydliga
och uppföljningsbara mål. Den beslutade målstrukturen behöver utvecklas ytterligare
genom att de långsiktiga målen mer konsekvent bryts ner i kortsiktiga mål och mätbara
indikatorer. Vissa av de kortsiktiga målen med indikatorer är allmänt hållna och därför
svåra att utvärdera om de har uppnåtts. En tydligare målstruktur förbättrar även
förutsättningarna för landstingsstyrelsens uppsikt.
Det långsikta målet om en ekonomi i balans är uppnått om de jämförelsestörande
posterna exkluderas. Fullmäktigesfinansiellamål har uppnåtts.
Revisionen anser, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för de
verksamhetsmässiga målen inte till alla delar uppfyller de målnivåer fullmäktige
fastställt. Återrapporteringen av måluppfyllelsen kan utvecklas för det långsiktiga
målet Tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården. I årsredovisningen saknas
analyser och bedömningar av om målet har uppnåtts. Det gäller särskilt kvaliteten i
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hälso- och sjukvården som behöver utvecklas för att ge förutsättningar för fullmäktiges
ledamöter att bedöma hur vårdproducenterna genomför sin verksamhet. Målet om
Tillförlitligheten i kollektivtrafiken uppnås inte till alla delar. Det gäller särskilt SLtrafiken.

Hälso-och sjukvård
Antalet vårdtillfällen ökade med 2,1 procent, antalet läkarbesök ökade med 2,9 procent
och antalet Övriga vårdgivarbesök ökade med 3,4 procent jämfört med 2010.
Telefontillgängligheten har fortsatt förbättrats och har ökat något jämfoit med 2010
även om målet inte nås. Fullmäktiges vårdgarantigränser uppnås inte. Detsamma
gäller kraven för att få ta del av den s.k. Kömiljarden. Redovisning av övergripande
mål för kvalitet och patientsäkerhet saknas. Antalet patienter med vårdrelaterade infektioner har ökat jämfört med 2010.
Andelen av befolkningen som har stort förtroende för vården har ökat jämfört med
föregående år och målet har uppnåtts.

Kollektivtrafiken
Inom kollektivtrafiken på land ökade antalet påstigande med 2,3 procent och inom kollektivtrafik till sjöss Ökade antalet passagerare med 5 ,4 procent jämfört med 2010. Det totala
antalet resor, främst taxiresor, inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning ökade med 4,3 procent jämfört med 2010.
Landstingsfullmäktige slår i budget 2011 fast att kollektivtrafikens andel av det totala
resandet ska fortsätta att öka. Ingen återredovisning av målet görs.
Redovisningen av huvudmålet om tillförlitlighet i kollektivtrafiken till land visar försämrad punktlighet för tunnelbanan, Lidingöbanan och Tvärbanan jämfört med 2010.
Övriga trafikslag visar förbättrad punktlighet. Målen har inte nåtts helt för något trafikslag förutom för Nockebybanan. Tillförlitligheten för kollektivtrafiken på land är bättre
än 2010 men målet uppnås inte. För kollektivtrafiken till sjöss är tillförlitligheten bättre
än föregående år och målet är uppnått. Tillförlitligheten för den särskilda kollektivtrafiken är i samma nivå som föregående år men målet uppnås inte. Andelen av befolkningen som är nöjd med kollektivtrafiken har dock fortsatt att sjunka. För 2011 är
53 procent nöjda jämfört med 60 procent 2010.
Revisionen har uppmärksammat att uppdrag till nämnder och styrelser fortfarande
anges i löpande text i budgeten, trots att uppdragen ska framgå av protokollförda
beslut. Det blir därmed svårt för fullmäktige, nämnder och styrelser samt revisionen att
överblicka vilka uppdrag som faktiskt beslutats. Otydligt givna uppdrag har dessutom
inneburit att uppdrag inte uppmärksammats av verksamheterna under 2011.
Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms sammantaget som inte helt
tillfredsställande.
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B e d ö m n i n g av intern styrning och kontroll
Landstingsstyrelsens övergripande ansvar för intern styrning och kontroll har granskats
utifrån kommunallagens uppsiktsskyldighet och landstingets policy och reglemente för
intern kontroll. Enligt revisionen finns ett antal förbättringsområden att ta fasta på.
Bland annat är landstingsstyrelsens övergripande uppföljning av nämndernas och bolagens interna styrning och kontroll begränsad. Det behövs mer aktiva insatser från
landstingsstyrelsen för att säkerställa att landstinget som helhet har en tillräcklig intern
styrning och kontroll. Det handlar t.ex. om att utarbeta riktlinjer/anvisningar för tilllämpning av fullmäktiges policy och reglemente för intern kontroll, där det tydliggörs
vad som förväntas av nämnder och styrelser. Vidare art återkommande ge fullmäktige
en samlad bild av statusen avseende intern kontroll i landstinget
Landstingsstyrelsen följer upp verksamheternas ekonomiska resultat under året. I ett
tidigt skede visade prognoserna för flera verksamheter att fullmäktiges budget för 2011
inte skulle uppnås. Landstingsstyrelsen har, med ett undantag, inte agerat och efterfrågat åtgärder för att verksamheterna ska kunna uppfylla budgetmålen. Revisionen
menar att det är landstingsstyrelsens ansvar att ställa tydliga krav på åtgärder vid
prognostiserade budgetunderskott.
Den översiktliga rapporteringen av verksamheternas ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat som införts för den månadsvisa uppföljningen utöver delårsrapport och
årsredovisning kan försvåra landstingsstyrelsens möjlighet att styra och följa upp. Enligt revisionens bedömning finns risk att landstingsstyrelsen därmed inte har tillräckligt
underlag för att utöva sin uppsikt över utvecklingen i landstingets verksamheter.
Landstingsstyrelsen har ett uppdrag att mäta och följa upp produktiviteten för verksamheter
inom landstinget. Revisionen konstaterar att kvaliteten på verksamhetsrapporteringen och
därpå följande kostnadsberäkningar kan förbättras för att skapa stabilare förutsättningar och
ett bättre underlagförprissättning av akutsjukvården.
Den otydliga ansvarsfördelningen mellan trafiknämnden och SL innebär svårigheter för
fullmäktige att bedöma hur nämnden respektive styrelsen genomfört och förverkligat mål
och beslut under 2011. Härigenom har även ansvarsprövningen försvårats.
Landstingsstyrelsen har ansvaret för uppsiktsskyldigheten Över bolagen och hur ägarstyrningen utövas inom landstinget. Ägarstyrningen över landstingets sjukvårdsproduktionen har utvecklats men kan utvecklas ytterligare. Konstruktionen där trafiknämnden
å ena sidan fått ansvar för uppföljning av SL och WÅAB och där ägaren å andra sidan
har ansvar för uppföljningen av bolagen gör det oklart hur styrningen ska ske, dvs. via
landstingsstyrelsen eller via trafiknämnden.
Landstingsstyrelsen har ansvar för övergripande strategiska fastighetsfrågor och ägarstyrning av Locum AB. Revisionen har under året haft synpunkter på internhyran som
incitament för lokaleffektivitet och att bolagets uppdrag inte överensstämmer med
ägardirektiv, bolagsordning och avtal. Landstingsstyrelsen måste klargöra formerna för
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ägarstyrningen av SL, WÅAB och Locum AB, Revisionen anser att landstingsstyrelsen
inte till alla delar lever upp till kommunalagens krav på uppsiktsskyldighet över
bolagen och inte heller till alla delar följer landstingets ägarpolicy.
Ett utskott har inrättats under landstingsstyrelsen med ansvar för att bereda investeringsfrågor. Trots detta kan revisionen även för 2011 konstatera avsaknaden av en synlig politisk
beredning av investeringsbudgeten. Landstingsstyrelsen hantering av investeringsärenden
behöver förbättras för att säkerställa efterlevnaden av kommunallagens krav och landstingets ägarpolicy. Stora investeringar bör hanteras som särskilda ärenden och lyftas till
fullmäktige för ställningstagande. Det bör även tydligt framgå risker, hur finansiering ska
säkerställas för projekt i sin helhet och hur projekt eventuellt påverkar landstingets övriga
verksamheter. Vid väsentligt förändrade förutsättningar bör redovisning ske till fullmäktige. Revisionen Välkomnar det pågående arbetet med ny investeringsstrategi.
Revisionen anser att landstingsstyrelsen under 2011 inte tillräckligt säkerställt kompetens, styrfart och helhet i NKS-projektet. Det är dessutom viktigt att säkerställa vilka
beslut som ska fattas av landstingsstyrelsen respektive fullmäktige.
Det finns behov av fortsatta förbättringar i landstingsstyrelsens ärendehantering och
beslutsprocess. Revisionen bedömer att ytterligare åtgärder måste vidtas för att säkerställa att ärendehanteringen och beslutsprocessen uppfyller kommunallagens krav och
kraven på god intern kontroll.
Den interna kontrollen inom landstinget behöver stärkas. Det gäller tydligare riktlinjer
för förmåner till personer i ledande befattning, efterlevnaden av landstingets policy för
resor och representation, hanteringen av bisysslor, översyn av landstingets ekonomihandbok och rutiner kring hantering kopplat till landstingets pensionsåtagande.
Av landstingets policy och riktlinjer för upphandling framgår att landstingets avtal
aktivt ska följas upp. Revisionens granskning av några verksamheter inom sjukvården
och SL visar att avtalsuppföljningen behöver stärkas inom landstinget. Landstingsstyrelsen bör föltydliga vad som avses med en aktiv avtalsuppföljning.
Revisionen anser att landstingsstyrelsens behöver stärka sin samordnande roll så att
den övergripande styrningen och uppföljningen motsvarar behovet i en decentraliserad
och komplex organisation av det slag som landstinget är. Den interna styrningen och
kontrollen i landstinget behöver förtydligas för att säkerställa att den fungerar enligt de
beslutade regelverken.
Landstingsstyrelsens interna styrning och kontroll bedöms sammantaget vara inte helt
tillräcklig.
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B e d ö m n i n g av r ä k e n s k a p e r
För 2010 fick landstinget 842 mnkr i tillfälligt statligt konjunkturstöd, för att bidra till
en högre sysselsättning. Bidraget avsäg 2010 och skulle därför redovisas som en intäkt
2010, men halva beloppet periodiserades till år 2011. Revisionen kan konstatera att
periodiseringen av konjunkturstödet år 2010 innebär att årets resultat är 421 mnkr
högre än vid en rättvisande redovisning.
I årsbokslutet 2007 gjordes avsättning med 700 mnkr för framtida pensionskostnader
som innebär avsteg från K R L och god redovisningssed. Posten som enligt revisionens
bedömning bör avföras från balansräkningen kvarstår, men har inte påverkat årets
resultat.
Årsredovisningen bedöms, med undantag av de avsteg från god redovisningssed söm
skett tidigare år och som påverkat årets resultat positivt med 421 mnkr, i allt väsentligt
vara upprättad enligt god redovisningssed, enligt landstingets anvisningar och ge en
rättvisande bild av årets resultat och ställning. •
Räkenskaperna bedöms, med undantag av postenia ovan, i allt väsentligt som rättvisande.
B e d ö m n i n g f ö r ö v r i g a n ä m n d e r och styrelser
Revisionens granskning av nämnder och styrelser visar att verksamheterna i huvudsak har
bedrivits enligt fullmäktiges mål och uppdrag, att den interna styrningen och kontrollen
behöver stärkas vid flera verksamheter samt att räkenskaperna för samtliga verksamheter är
rättvisande.
Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms som inte helt tillfredsställande
för SL och trafiknämnden. Den intenia styrningen och kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig för Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO, trafiknämnden, landstingsstyrelsens
förvaltning och Locum AB, För SL bedöms den interna styrningen och kontrollen som
otillräcklig.
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Koncemtlnansiering
Landstingsfastigheter i Stockholm
NKS-förvaltningen

Bilaga C
Bilaga C 1 Fördjupad granskning av den nya trafikorganisationen
Bilaga C 2 Styrningen av NKS-projektet
Bilaga C 3 Tillförlitligheten i landstingets pensionsåtagande
Bilaga D

Samlad bedömning av verksamheter inom S L L 2011

Bilaga E

Förteckning Över projektrapporter 2011
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