
Granskning av årsbokslut 2014-12-31

Granskningens resultat
Granskning visar att landstinget har en ut-
vecklad och fungerande bokslutsprocess. 
Dokumentation och kvaliteten i bokslutet 
håller överlag en hög nivå. Efter genomförd 
granskning bedömer revisorerna att:

- Den finansiella redovisningen är 
framtagen i enlighet med Lag om 
kommunal redovisning, god redo-
visningssed och landstingets regler. 
Räkenskaperna ger en i allt väsentligt
rättvisande bild av uppnått resultat 
för år 2014.

- Landstinget uppnår två av fullmäkti-
ges tre finansiella mål. Landstinget 
har ett ekonomiskt resultat som 
uppgår till minst två procent av skat-
teintäkter och generella statsbidrag. 
Årets investeringar har finansierats 
utan extern upplåning. Det tredje 
målet, att vid utgången av år 2015 
kunna finansiera det totala pensions-
åtagandet till minst 25 procent, sak-
nar mål för år 2014. 

- Det lagstadgade balanskravet för år 
2014 är uppfyllt.

- Styrelser och nämnder står inför 
fortsatt stora utmaningar med att an-
passa verksamheternas kostnader till 
den finansiering som finns att tillgå. 
Revisorerna konstaterar att det eko-
nomiska resultatmålet inte är uppnått 
av egen kraft utan främst tack vare 
en gynnsam utveckling på den finan-
siella marknaden. 

- Årsredovisningen saknar en tillräck-
ligt utvecklad analys av orsakerna till 
att verksamheterna redovisar under-

skott i förhållande till budget. För en 
läsare av årsredovisningen är det 
svårt att bilda sig en uppfattning om 
orsakerna till avvikelserna och vilka 
åtgärder som styrelser och nämnder 
konkret vidtagit för att komma till-
rätta med obalanserna.

- Risk för att löpande budgetjustering-
ar under året försvårar styrning och 
uppföljning av resultat. 

Rekommendationer
Med utgångspunkt av iakttagelser i gransk-
ningen rekommenderar revisorerna lands-
tingsstyrelsen att på ett tydligare sätt i årsre-
dovisningen redogöra för orsakerna till verk-
samheternas budgetavvikelser. Revisorerna 
rekommenderar också landstingsstyrelsen att 
på ett tydligare sätt redogöra för vilka åtgär-
der som styrelser och nämnder vidtagit för 
att komma tillrätta med avvikelserna. Därut-
över har revisorerna överlämnat den under-
liggande granskningsrapport (38/2014) som 
ligger till grund för revisorernas bedömning. 
I rapporten finns ett antal rekommendatio-
ner som landstingsstyrelsen bör överväga.

Rapport: ”Granskning av årsbokslut 2014-12-21”. 
För ytterligare information kontakta Richard Nor-
berg, 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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