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Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2013 för Stockholms läns
landsting
V i av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2013-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling 2013-12-03.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente.
Den finansiella granskningen har genomförts enligt Standard för översiktlig granskning
(SÖG 2410). Granskningen har presenterats i Delrapport årlig granskning 2013 till landstingsstyrelsen (RK 2013-05-0035).
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de f i nansiella mål fullmäktige beslutat om.
Revisorerna noterar att landstingsstyrelsen har vidtagit åtgärder och uppmanat verksamheterna att ha en kontrollerad kostnadsutveckling samt att genomföra beslutade effektiviseringar
inom verksamheterna. Flera exempel från årets granskning belyser behovet av en utvecklad
ekonomistyrning såväl som en utvecklad verksamhetsstyrning. Revisorerna vill i sammanhanget särskilt framhålla vikten av en ännu tydligare ägarstyrning för att upprätthålla en
långsiktigt trovärdig ekonomi- och verksamhetsstyrning i koncernen och därmed klara målet
om ekonomi i balans.
Revisorerna bedömer att verksamhetens resultat enligt delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om för verksamheten. När det gäller målet om en
förbättrad tillförlitlighet inom kollektivtrafiken konstaterar revisionen dock att resenärerna
inom kollektivtrafiken på land, som utgör den absolut största resandekategorin, upplever en
sämre tidshållning än tidigare samtidigt som den faktiskt uppmätta punktligheten har försämrats för merparten av de trafikslag som trafiknämnden ansvarar för.
Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten inte ger en
rättvisande bild. Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning.
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