
Granskning av landstingets medelsförvaltning

Granskningens resultat
Granskningen visar att landstingsstyrelsen 
säkerställt att landstingets kapitalförvalt-
ningsportfölj i de flesta avseenden är förval-
tad i enlighet med fullmäktiges förvaltnings-
policy. 

Av den granskningsrapport som är framta-
gen framgår dock några avvikelser i placer-
ingarna i förhållande till förvaltningspolicyn. 
Även när det gäller landstingsstyrelsens upp-
följning så finns det avvikelser i förhållande 
till policyn. Ett exempel på avvikelse i upp-
följningen är att samtliga limiter enligt poli-
cyn inte har inkluderats i återrapporteringen. 
Ett annat exempel är att det av landstings-
styrelsens protokoll inte framgår om styrel-
sen fått likviditetsrapporter. Endast i sam-
band med att styrelsen behandlade årsredo-
visningen för år 2013 finns uppgifter om 
rapporterad likviditetsförvaltning. 

Svag ärendeberedning
En annan iakttagelse i granskningsrapporten
är att ärendeberedningen var ofullständig 
inför fullmäktiges beslut i april 2014 (§ 118) 
om att tillåta att landstingsstyrelsen fick för-
säkra bort en del av pensionsskulden. Lands-
tingsstyrelsen säkerställde inte att det inför 
beslutet fanns en genomarbetad riskanalys. 
Mot bakgrund av storleken på det aktuella 
beloppet (upp till 400 miljoner kronor) samt 
att en försäkring innebär en permanent lös-
ning så är det enligt revisorernas uppfattning 
rimligt att landstingsstyrelsen före ett sådant 
beslut säkerställer en grundligare ärendebe-
redning. Av granskningen framgår att det 
även fanns otydligheter i landstingsstyrelsens 
fortsatta hantering i frågan om försäkrings-
lösningen. I landstingsstyrelsens delårsrap-
port per augusti 2014 informerade styrelsen 
om att försäkringslösningen inte visat sig 
ekonomiskt fördelaktig. Landstingsstyrelsen 

uppgav i delårsrapporten att man därför 
beslutat att de 400 miljoner kronorna skulle 
överföras till pensionsportföljen. Även inför 
detta beslut saknades en genomarbetad risk-
analys. Det saknades också anteckningar i 
landstingsstyrelsens protokoll om att styrel-
sen hade beslutat att inte försäkra bort en 
del av pensionsskulden.

Revisorerna har överlämnat den underlig-
gande granskningsrapporten (18/2014) för 
kännedom till landstingsstyrelsen. I rappor-
ten redovisas identifierade avvikelser. I rap-
porten finns också förslag till förbättrings-
områden som landstingsstyrelsen bör över-
väga. Revisorerna kommer fortsatt att 
granska landstingsstyrelsens följsamhet till 
fullmäktiges förvaltningspolicy. Revisorerna 
kommer också att följa vilka åtgärder lands-
tingsstyrelsen vidtar med anledning av den 
nu genomförda granskningen.

Rapport: ”Granskning av medelsförvaltning”. För 
ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel.
090-785 7090. Den kompletta rapporten finns på 
landstingets hemsida www.vll.se men kan även 
beställas från landstingets revisionskontor.
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