
Granskning av måluppfyllelse redovisad i delårsrapport 2012

Bakgrund

Landstingsstyrelsens delårsrapport till lands-
tingsfullmäktige ska ge svar på frågan om
styrelser och nämnder håller sig till de beslut
och direktiv som fullmäktige beslutat för
styrelser och nämnder. Delårsrapporten ska
också innehålla en prognos om det är troligt
att fullmäktiges mål kommer att uppnås vid
årets slut.

Se över antalet mål

Landstingsstyrelsens delårsrapport har jäm-
fört med tidigare år fått en tydligare struktur.
Med hjälp av färgmarkeringar redogör styrel-
sen för måluppfyllelsen. Granskningen visar
emellertid att styrelser och nämnder till-
sammans beslutat om flera hundra mål. Det
gör det svårt för styrelserna och nämnderna
att följa upp alla mål. Vi rekommenderar
styrelser och nämnder att genomföra en
översyn i syfte att begränsa antalet mål.

Saknas samlad bedömning

Vår granskning visar att landstingsstyrelsen
inte lämnar en samlad redovisning av mål-
uppfyllelsen av fullmäktiges mål. I delårs-
rapporten har landstingsstyrelsen avgränsat
redovisningen till att följa upp sina egna mål.
För att hitta måluppfyllelsen för övriga styr-
elser och nämnder måste en läsare av delårs-
rapporten söka sig till de underlag som styr-
elser och nämnder lämnat till landstingssty-
relsen. Landstingsstyrelsen har bifogat dessa
underlag till delårsrapporten. Undantag är
underlaget från kostnämnden som inte finns
bland bilagorna.

Saknas prognoser för verksam-
hetsmålen

Av granskningen framgår att landstingssty-
relsen endast i begränsad omfattning lämnar
prognoser om det är troligt att fullmäktiges

verksamhetsmål kommer att uppnås vid
årets slut. Utifrån delårsrapporten är det
därför inte möjligt att uttala sig om det är
troligt att fullmäktiges verksamhetsmål
kommer att nås vid årets slut.

En genomgång av övriga styrelser och
nämnders underlag till landstingsstyrelsen
visar att även dessa i begränsad omfattning
innehåller prognoser om måluppfyllelse vid
årets slut.

Stöd från revisionen

Revisorerna kommer att fortsätta sin dialog
med styrelser och nämnder om hur styrel-
serna och nämnderna kan utveckla sin styr-
ning och uppföljning.

Under hösten 2012 kommer revisionskonto-
ret att söka dialog med tjänstemän som ar-
betar för respektive styrelse och nämnd. Vid
dessa kontakter kommer revisionskontoret
att lämna information om granskningens
iakttagelser och lämna förslag om hur upp-
följningen kan utvecklas.

Rapport: ”Granskning av hur landstingsstyrelsen redo-
visar måluppfyllelsen i delårsrapporten 2012”. För
ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel.
090-785 70 90. Den kompletta rapporten finns på
landstingets hemsida www.vll.se men kan även be-
ställas från landstingets revisionskontor.
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