
Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen 
2014

Bakgrund
Utifrån fullmäktiges beslut om inriktning 
och budget har landstingsstyrelsen ansvar att 
leda och samordna landstingets angelägen-
heter. Med hjälp av årsredovisning ska styr-
elsen återrapportera resultatet till fullmäk-
tige. Enligt kommunallagen ska styrelsens 
förvaltningsberättelse innehålla en utvärde-
ring om målen uppnåtts. Revisorerna har i 
uppdrag att bedöma om det resultat som 
landstingsstyrelsens redovisar i årsrapporten 
är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat.

Granskningens resultat
Granskningen visar att landstingsstyrelsens 
redovisning av måluppfyllelsen i årsredovis-
ningen år 2014 inte är tillräckligt utvecklad. 
Ett grundläggande problem är att landstings-
styrelsen och flera av övriga styrelser och 
nämnder i alltför liten utsträckning har be-
slutat om mätbara mål. För flera av styrel-
serna och nämnderna saknas underlag för att 
man ska kunna bedöma måluppfyllelsen. 
Bristerna i underlagen medför svårigheter 
för styrelsen att i årsredovisningen följa upp 
och redovisa resultatet i förhållande till full-
mäktiges mål. 

En slutsats från granskningen är att lands-
tingsstyrelsens redovisning i årsredovis-
ningen inte utgör ett tillräckligt underlag för 
att man ska kunna bedöma om det redovis-
ade resultatet är förenligt med fullmäktiges 
övergripande mål.

Rekommendationer
Med utgångspunkt av iakttagelser i gransk-
ningen lämnar revisorerna följande rekom-
mendationer till landstingsstyrelsen:

- Säkerställ att samtliga av mål för det 
egna verksamhetsområdet är mät-
bara och uppföljningsbara.

- Verka för att övriga styrelser och 
nämnder säkerställer att samtliga av 
deras mål är mätbara och uppfölj-
ningsbara. Mål som inte är relevanta 
bör tas bort eller omformuleras.

- Fortsätt arbetet med att utveckla re-
dovisningen av måluppfyllelsen i års-
redovisningen. Bedömningarna ska 
kunna verifieras med hjälp av att re-
sultat redovisas i förhållande till 
mätbara mål. Redovisningen av mål-
uppfyllelsen ska göras i relation till 
fullmäktiges mål.

Rapport: ”Granskning av redovisad måluppfyllelse i 
årsredovisningen 2014”. 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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