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Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2014 för Stockholms läns landsting
V i av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per
2014-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling 2014-11-18.
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. Granskningen har
presenterats i Delrapport årlig granskning 2014 till landstingsstyrelsen (RK 201407-0036).
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de finansiella
mål fullmäktige beslutat om.
I revisionens årsrapport 2013 för landstingsstyrelsen bedömdes den interna styrningen och
kontrollen som inte helt tillräcklig av revisionen. Landstingsstyrelsen har under 2014 arbetat
aktivt med att förbättra intern styrning och kontroll. Revisorernas bedömning kvarstår dock då
ekonomistyrningen av landstingets akutsjukhus behöver bli mer tydlig och transparent. Revisorerna vill framhålla vikten av tydliga styrprinciper så att verksamheterna vet om ett uppställt
resultatkrav på verksamheten gäller eller inte. På längre sikt, då arbetet med framtidens hälso- och
sjukvård beräknas medföra stora utmaningar för verksamheterna, är det än mer viktigt att
fastställa och vidmakthålla styrprinciper inom landstinget för en ekonomi i balans.
Revisorerna ser med tillförsikt på det arbete som landstingsstyrelsen har påbörjat inom det interna
kontrollområdet. Både hanteringen av och innehållet i landstingsstyrelsens interna kontrollplan
har utvecklats. Det finns emellertid möjligheter och behov till ytterligare utveckling av en
landstingsövergripande intern kontrollplan, baserad på bolagens och förvaltningarnas insända
intern kontrollplaner.
Revisorerna bedömer att verksamhetens resultat enligt delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt
med de mål fullmäktige beslutat om för verksamheten.
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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