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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamhe-

ten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Landstinget i Västmanland avviker från lagstiftning, gällande redovisningsrekom-

mendationer samt god redovisningssed enligt följande: 

 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar (komponentmetod tilläm-

pas ej för samtliga materiella tillgångar, tillämpningen kommer att utvecklas 

under 2016). 

 Noter saknas i stor utsträckning till den sammanställda redovisningen. 

 Specifikt avsnitt avseende utvärdering av ekonomisk ställning med hänvis-

ning till KRL 4:5 saknas, dock finns en omfattande ekonomisk analys i för-

valtningsberättelsen som till delar är kopplad till landstingets ekonomiska 

ställning.  

Vi bedömer att landstingets räkenskaper i allt väsentligt är upprättade enligt lag, 

normer och god redovisningssed och att dessa i allt väsentligt är rättvisande, men 

att åtgärder behöver vidtas i syfte att förbättra kvaliteten i räkenskaperna.   

Årets resultat uppgår till 173 mnkr. I resultatet ingår återbetalning av AFA med 37,5 

mnkr. Nettokostnaderna tar en allt större andel av skatteintäkterna i anspråk. Kost-

naderna fortsätter att öka, medan intäktsökningen inte alls skett i samma takt. 

Landstinget uppfyller kraven på en ekonomi i balans utifrån kommunallagens krav 

(KL 8:5 a-b). Resultat enligt balanskravet uppgår till 172,8 mnkr efter justering för 

realisationsvinster på 0,2 mnkr.  

Underskottet mot budget för förvaltningarna/verksamheterna har ökat med ca 85 

mnkr. Detta trots tillskott i form av extra bidrag. Det är fortfarande angeläget att 

dämpa kostnadsutvecklingen inom verksamheterna. Konstateras kan också att ef-

fekten av de anpassnings- och effektiviseringsprogram som har pågått under de 

senaste åren har fått liten effekt på verksamheternas resultat.  

Samtliga av fullmäktige beslutade målvärden avseende de finansiella målen som 

skulle uppnås under 2015 har uppnåtts. Måluppfyllelsen bedöms som mycket god.  

Vi bedömer vidare att förvaltningsberättelsen omfattar en tillräcklig beskrivning för 

att kunna bedöma måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god hushåll-

ning. Av totalt 22 verksamhetsmål är 9 helt uppnådda, 1 delvis uppnått samt att 8 

inte har uppnåtts. Fyra mål kan utvärderas först 2016.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom-
muner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare re-
gleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-
nämndens normering.  

Revisionsobjekt är Landstingsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 

på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas års-
bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat av-
seende god ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följ-
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  
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Vi har även bedömt landstingets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-

den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 

för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.  

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 

nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 

Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den pre-

senteras i årsredovisningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 

innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-

perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 

ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-

håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 

som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att be-

döma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då 

vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra 

än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning 

och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med landsting-

ets centrum för ekonomi och verksamhetsanalys. Granskningen har utförts enligt 

god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovis-

ningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (Internat-

ional Standards on Auditing).  Som framgår av vägledningen kan implementeringen 

ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om väg-

ledningen har beaktas i årets revisionsplan.  Granskningen har skett genom inter-

vjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekom-

mande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 

presenterades 2016-02-27.  Landstingsfullmäktige behandlar årsredovisningen 

2016-04-20. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 

2.3. Revisionskriterier 
Landstingsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 

kap 18 § KL ska godkännas av landstingsfullmäktige.  

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen 

 Kommunal redovisningslag 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning  

 Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och eko-
nomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 

överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 

Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste 

åren.  

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensions-

medelsförvaltning. Under avsnittet ”En stark och uthållig ekonomi” beskrivs och 

redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet.  

Vi har även i år tagit fram finansiella nyckeltal för Landstinget Västmanland. 

Dessa redovisas nedan.   

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011     

Nettokostnadernas (exkl 
avskrivningar) andel av 
totala skatteintäkter 

95,6 %  95,8 % 91,7 % 94,2 % 93,9 % 

    

Nettokostnadernas andel 
av totala skatteintäkter 

99,1 %  99,3 % 95,1 % 97,6 % 97,4 % 

    

Finansnettots andel av 
totala skatteintäkter 

1,5 %  0,5 % -2,7 % -1,0 % -3,3 %[1] 
    

Nettokostnadernas + 
finansnettots andel av 
totala skatteintäkter 

100,6%  98,8 % 97,8 % 98,6% 100,7 % 

    

Soliditet 28 %  27 % 27 % 27 % 27 %     

 
              

 [1] Finansnettot är negativt pga ändrat ränteantagande RIPS, motsvarar en kostnad om 158,7 mnkr.  

 

De finansiella nyckeltalen har förbättrats jämfört med tidigare år. Landstingets 
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ekonomiska resultat 2015 uppgick till 173 mnkr att jämföra med budgeterade 75 

mnkr. I utfallet ingår realisationsvinster från förvaltarbyten inom pensionsmedels-

portföljen med 120 mnkr, återbetalning av AFA-premier med 37,5 mnkr samt stats-

bidrag på 19,3 mnkr för behandling av patienter med Hepatit C. Verksamheternas 

samlade resultat uppgår till -133,1 mnkr. Skatteintäkterna blev 48,8 mnkr lägre än 

budgeterat, däremot ökade generella statsbidrag och utjämningar med 56,6 mnkr i 

förhållande till budget. Finansnettot förbättrades tack vare realisationsvinster. Även 

en lägre indexuppräkning avseende Citybanan påverkade positivt.  

Om den pensionsskuld som redovisas som ansvarsförbindelse (4 152 mkr) skulle 

ingå i soliditetsmåttet blir nyckeltalet negativt -35 %, vilket dock är en stor förbätt-

ring jämfört med 2014 då måttet uppgick till -43 %. Förbättringen av måttet förkla-

ras av en minskning av pensionsskulden inom linjen.   

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Enligt kommunala redovisningslagen 4 kap 5 § skall förvaltningsberättelsen inne-

hålla en utvärdering av landstingets ekonomiska ställning. Specifikt avsnitt omfat-

tande en sådan utvärdering saknas i förvaltningsberättelsen, däremot finns en ut-

förlig ekonomisk analys i förvaltningsberättelsen. Den behandlar bl a likviditeten, 

låneskulden, pensionsskulden och pensionsmedelsportföljen, investeringar, solidi-

teten och egna kapitalets ställning, som till delar är kopplat till landstingets ekono-

miska ställning.  

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen redogörs för, under rubriken 2015 – året i korthet, händel-

ser som inträffat under räkenskapsåret, såsom att landstinget i juni blev miljöcerti-

fierat enligt ISO 14001. Landstinget blev dessutom det första Fairtrade-landstinget i 

Sverige. Även kostenhetens arbete har uppmärksammats under året. Det nya sy-

stemet med 28 rätter har sparat pengar och ökat kundnöjdheten. Ny landstingsdi-

rektör tillträdde under juni. Ett intensivt arbete med att planera för nybyggnation 

och ombyggnation av stora delar av fastighetsbeståndet har pågått under året. 

Landstingsstyrelsen fattade beslut om att godkänna förstudien för det allra största 

projektet, Nytt operations- och diagnostiskt hus.  

I övrigt beskrivs väsentliga händelser i avsnittet för de olika målområdena. 

Förväntad utveckling  

Under avsnitt Landstinget i omvärlden redogörs för den samhällsekonomiska ut-

vecklingen, nationellt och globalt och dess påverkan på svensk ekonomi och tillväxt. 

Även regionalt kommenteras befolkningsförändring (ökning med 2 573 personer) 

och arbetslöshet i länet. Framtiden och utmaningar för landstingets ekonomi berörs 

också i avsnitt Målområde – En stark och uthållig ekonomi. Där framgår att det 

grundläggande problemet med obalans inom den västmanländska sjukvården och 

hög kostnadsutveckling kvarstår. I avsnittet om bolag, gemensamma nämnder och 

samverkansorgan framgår att Landstinget i Uppsala län har beslutat att bygga ett 

nytt produktionskök på Akademiska och kommer på sikt att lämna samarbetet. Det 

förväntas dock inte ske under år 2016.  
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Väsentliga personalförhållanden 

I förvaltningsberättelsen redogörs för väsentliga personalförhållanden. Den obliga-

toriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill säga från-

varon specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersinde-

lad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om 

personalen i form av diagram och verbal information. 

Gemensam förvaltningsberättelse 

I årsredovisningen finns ett avsnitt som sammanfattar resultatet och verksamhet 

för de företag som ingår i den sammanställda redovisningen. Därutöver finns ett 

avsnitt där bolag, gemensamma nämnder och samverkansorgan behandlas. Här 

redovisas kortfattat resultat och viktiga händelser i respektive organisation. Även 

organisationer där landstinget inte har en ägarandel över 20 % redovisas såsom 

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken. 

Pensionsredovisning 

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges 

föreskrifter om förvaltning av pensionsmedel. Avstämning mot finanspolicyn har 

också kommenterats i förvaltningsberättelsen. Avkastningen på pensionsportföljen 

de senaste 10 åren varit i snitt 5,2 procent per år. Under 2015 avsattes 160 mnkr till 

pensionsmedelsportföljen vilket var i nivå med skuldökningen i balansräkningen.  

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och 

visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Antalet personer med särskilda pensions-

avtal framgår av not 24 och not 28. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av 

landstingets verksamhet  

Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 

Vi anser att beskrivningen av detta uppfyller kraven i KRL, såväl 4:1 som 8:1 på ett 

mycket lättillgängligt sätt.  

Måluppfyllelse 

Förvaltningsberättelsen är strukturerad med utgångspunkt i landstingsplanens 

långsiktiga mål, med ett målområde för varje avsnitt i förvaltningsberättelsen. Mål-

områdena är: 

 En god och jämlik vård och hälsa 

 En livskraftig region 

 Nöjda och trygga medborgare 

 En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet 

 Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare 

 En stark och uthållig ekonomi 
 

Den redovisade måluppfyllelsen visar att inom målområde: 

 En god och jämlik vård och hälsa måluppfyllelsen kan redovisas först 

2016 för fyra av de fem redovisade målen.  Dessa är; andel invånare med 

självupplevd god hälsa ska öka, skillnader i självupplevdhälsa mellan socio-
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ekonomiska grupper ska minska, tandhälsan hos invånarna ska förbättras 

och skillnader mellan socioekonomiska grupper ska minska. Ett mål har ut-

värderats; den medicinska kvaliteten ska stå sig väl i nationell jämförelse.  

Utvärderingen visar att 71 procent av indikatorerna i Öppna jämförelser är i 

paritet med eller bättre än riksgenomsnittet.  

 

 För målområdet en livskraftig region finns ett mål; andelen invånare 

och aktörer som uppfattar att länet är attraktivt att leva och verka i ska öka. 

Årets utvärdering visar att målet har uppnåtts. 98 procent av länets invånare 

är mycket eller ganska nöjda med att leva och bo i Västmanland.  

 

 Nöjda och trygga medborgare har ett av fem mål uppnåtts. Målet som 

uppnåtts gäller invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård 

som ska öka från år till år. En liten förtroendeökning har noterats. Ett mål är 

delvis uppfyllt, andelen invånare som är nöjda med kollektivtrafiken ska öka 

från år till år. Utfallet är detsamma som förra året. Tre mål har inte upp-

nåtts, andel av invånarna som anser att väntetiderna i hälso- och sjukvården 

är rimliga ska öka från år till år, andel patienter som får sin vård minst enligt 

vårdgarantin ska öka från år till år samt andel resenärer som är nöjda med 

kollektivtrafiken ska öka från år till år.  Trots genomförda åtgärder för ökad 

tillgänglighet finns stora förbättringsmöjligheter. Minskad nöjdhet inom 

kollektivtrafiken orsakas sannolikt av den kapacitetsbrist som resandeök-

ningen medfört.    

   

 En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet. Av de 

fyra målen har två mål bedömts som uppnådda; antal patienter som drabbas 

av allvarlig vårdskada ska minska samt landstingens negativa miljöpåverkan 

ska minska enligt plan. Två mål har inte uppnåtts, patienterna ska få större 

andel av sin vård i öppenvården och verksamheten ska bedrivas effektivt 

med god kostnadskontroll. Detta förklaras bland annat av att primärvårdsa-

kuten försenats. Kostnadskontrollen bedöms för året vara svag och produk-

tiviteten har försämrats inom vårdverksamheterna. Inför 2016 föreslås en 

indikator kopplad till vårdens processförbättringsarbete.   

 

 Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare. Två av 

fem mål är uppfyllda, värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas el-

ler öka samt värdet på Chefs- och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 

vara i nivå med medarbetarindex. De tre mål som inte uppnåtts avser; vär-

det på Uppdragstagarindex ska öka, minskad eller oförändrad sjukfrånvaro 

samt ökad frisknärvaro. I sin bedömning konstaterar landstingsstyrelsen att 

tillgången på kompetens är en faktor av stor betydelse för hälsotalens ut-

veckling. Fokus kommer att vara på kompetensförsörjning i kombination 

med insatser för att förverkliga intentionerna i den nya medarbetarpolicyn.  
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 En stark och uthållig ekonomi. Två av två mål har uppnåtts. Resultatet 

uppgick till 173 mnkr, målet var 75 mnkr, och den totala låneskulden vid ut-

gången av 2015 uppgick till 400 mnkr, målet var högst 860 mnkr.  

 

3.1.1.2. Investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

årets investeringar. Större investeringar i fastigheter, inventarier och maskiner är i 

allt väsentligt specificerade i årsredovisningen. Under året har komponentredovis-

ning delvis tillämpats då ny investeringar har fördelats på komponenter. Vår be-

dömning är att detta inte fullt ut överensstämmer med RKRs rekommendation där 

det framgår att samtliga materiella anläggningstillgångar ska fördelas på kompo-

nenter.  

Under 2015 investerade landstinget för 352 mnkr vilket är 128 mnkr lägre än bud-

get. Avvikelsen förklaras främst av lägre investeringar i fastigheter där flera projekt 

försenats. De outnyttjade medlen för 2015 flyttas över till 2016 och betraktas som 

antagen investeringsplan. Det största projektet under året var nybyggnation av am-

bulansstationen i Köping med 20 mnkr. Ombyggnationen i Fagersta med tillhö-

rande omflyttningar uppgick till 19 mnkr. Fastighetsinvesteringarna förväntas öka 

2016 och det finansiella utrymmet för detta är 392 mnkr. Utfallet kommer sannolikt 

att bli lägre till följd av fördröjningar i de största projekten vid sjukhusområdet i 

Västerås.  

3.1.1.3. Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 

utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.  
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Nämndernas budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan: 

Förvaltning/verksamhet 
Avvikelse mot 

budget 2015, 
uttryckt i % 

Resultat 
2015, 
mnkr 

Resultat 
2014, 
mnkr 

Västmanlands sjukhus -5% -177,5 -151,2 

Primärvård, psykiatri och habilite-
ringsverksamhet 

-4% -28,7 -19,2 

Verksamhets- och ledningsstöd -34% -11,0 -7,4 

Landstingskontoret gemensamt 1% 0,6 8,6 

Landstingsövergripande verk-
samheter 

15% 37,0 55,2 

Vårdval 2% 18,7 12,0 

Läkemedel 1% 3,2 12,8 

Enheten för smittskydd och vård-
hygien 

12% 1,2 0,0 

Kompetenscentrum för hälsa 6% 1,2 0,9 

Enheten för kunskapsstyrning och 
utbildning 

1% 0,8 2,0 

Centrum för klinisk forskning 29% 7,8 3,0 

Kultur 1% 0,4 0,2 

Folkhögskola 4% 0,6 -0,4 

Regional utveckling 1% 0,1 0,1 

Centrum för IT nollbudget 3,3 8,5 

Allmän kollektivtrafik 2% 4,5 2,9 

Särskild kollektivtrafik 7% 4,9 0 

Kostnämnden nollbudget -2,1 -9,5 

Patientnämnden inkl kansli 3% 0,1 0,1 

Förtroendevalda 6% 1,4 -1 

Bidrag till politiska partier 4% 0,4 0,0 

Landstingsrevisionen 0% 0,0 0,3 

Summa verksamheter enligt 
DR 

-2% -133,1 -82,0 

Landstingsgemensamma kostna-
der och intäkter samt finansiering 

3% 231,1 95,5 

Summa - Resultat mot budget 131% 98,0 13,5 

 

Västmanlands sjukhus redovisar ett underskott motsvarande 177,5 mnkr vilket 

framförallt hänför sig till en ingående obalans där vidtagna åtgärder inte fått önskad 

effekt. Problem med bemanning och kompetensförsörjning har ökat under året och 

påverkat produktionen negativt. Högre kostnader för inhyrd personal, övertidsar-
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bete, extrabemanning samt dyrare sommaravtal har ökat kostnaderna. Bruttokost-

nadsökningen har varit 6 procent jämfört med förra året. Antalet producerade 

DRG-poäng har totalt sett minskat med 1,5 procent för både öppen och sluten vård 

jämfört med 2014. Inför 2016 har ett antal åtgärder presenterats för att komma till-

rätta med de ekonomiska obalanserna.  

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamheten redovisar ett underskott mot-

svarande 28,7 mnkr jämfört med budget. För primärvården uppgick underskottet 

till 16,2 mnkr vilket inkluderar ett underskott om 35,3 mnkr för vårdcentralerna. 

Vårdcentralernas underskott hänförs främst till brist på fast anställda läkare. Brut-

tokostnaderna ökade totalt för primärvården med 9 procent jämfört med 2014. Psy-

kiatri, habilitering och ledning redovisade ett underskott om 12,5 mnkr jämfört med 

budget. Underskottet förklaras av ökade kostnader för inhyrd personal, framförallt 

läkare inom vuxenpsykiatrin. Bruttokostnaderna ökade med 4,5 procent jämfört 

med 2014.  

Verksamhets- och ledningsstöd redovisar en avvikelse om -11 mnkr jämfört med 

budget. I detta ingår rivnings- och utrangeringskostnader av fastigheter på 15,9 

mnkr.  

Landstingskontoret redovisar ett överskott, i förhållande till budget, om 74,9 mnkr. 

Överskott finns främst inom landstingsövergripande verksamheter och projekt (37 

mnkr), vårdval (18,7 mnkr) samt Centrum för klinisk forskning (7,8 mnkr).  

Kollektivtrafiknämnden redovisar ett överskott om 9,4 mnkr jämfört med budget. 

Överskottet förklaras främst av intäkter för uthyrda tåg under 2014, 2,5 mnkr. In-

täkten borde ha resultatförts under 2014.  Verksamheten har även haft lägre perso-

nalkostnader än budgeterat.  

Kostnämnden redovisar ett underskott om 2,1 mnkr jämfört med budget. Under-

skottet förklaras av lägre intäkter för patientmat, färre portioner, samt högre perso-

nal-, reparations- och underhållskostnader än budgeterat.  

3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i landstingets bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Resultat 

enligt balanskravet uppgår till 172,8 mnkr att jämföra med 83,3 mnkr 2014. Årets 

realisationsvinster uppgår till 0,2 mnkr. Beräkningen redovisas i not 8 till resultat-

räkningen samt kommenteras i förvaltningsberättelsen. Vi bedömer att balans-

kravsberäkningen är i enlighet med 4 kapitlet i Kommunal redovisningslag.   

I bokslutet 2015 avsätts 10 mnkr av överskottet till forskningsfonden. Den reste-

rande delen avsätts för att möta tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökning-

ar i framtiden. Tidigare har 474 mnkr avsatts för samma ändamål. Totalt finns 637 

mnkr avsatt för tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar.   

Landstinget har valt att inte inrätta en resultatutjämningsreserv utan att fortsätta 

att tillämpa de principer för avsättningar som använts sedan 2008.   
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3.1.3. God ekonomisk hushållning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att de finansiella målen uppnås i bokslut 2015.  

Vi bedömer sammantaget måluppfyllelsen avseende målen för verksamheten som 

mindre bra utifrån gjord återrapportering i årsredovisningen. Av totalt 22 verksam-

hetsmål är 9 helt uppnådda, 1 delvis uppnått samt att 8 inte har uppnåtts. Fyra mål 

kan utvärderas först 2016.  

En redovisning av måluppfyllelsen för samtliga resultatmål lämnas i förvaltningsbe-

rättelsen i en tre-gradig skala i vilken grad målet uppnåtts/förväntas uppnåtts un-

der året. 

3.1.3.1. Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot landstingets finansiella mål 

som fastställts i budget 2015: 

Finansiellt mål, fastställt av 

fullmäktige i budget 2015
Utfall 2015

Måluppfyllelse, LS 

bedömning

2015 ska det ekonomiska 

resultatet uppgå till 75 miljoner

Resultatet uppgick till 173 

miljoner.

Resultatet visar att målet 

uppnåtts.

Den totala låneskulden inklusive 

skuld till Landstingets 

Ömsesidiga Försäkringsbolag får 

vid utgången av respektive år 

högst uppgå tilll 860 miljoner. 

Den totala låneskulden vid 

utgången av 2015 uppgick till 

totalt 400 miljoner. 

Resultatet visar att målet 

uppnåtts.

 

Trots att samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts un-

der 2015 kvarstår en obalans mellan ekonomi och verksamhet som måste hanteras. 

I landstingsplanen för 2015-2016 förutsätts att de åtgärder som förvaltningarna 

planerat för att nå en ekonomi i balans har avsedd effekt.  Vidtagna åtgärder har 

dock inte givit önskad effekt. För Västmanlands sjukhus kvarstår även obalanser 

från 2014.  

3.1.3.2. Mål för verksamheten 

Tabellen redogör för verksamhetsmålens utfall 2015.  

 

Målom råde
T otal antal 

m ål
Ja Delvis Nej

En god och jämlik hälsa 5 1

En livskraftig region 1 1

Nöjda och trygga medborgare 5 1 1 3

En säker och kostnadseffektiv  verksamhet av  

god kvalitet
4 2 2

Stolta och engagerade medarbetare 5 2 3

Sum m a 20 7 1 8

Måluppfyllelse
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3.1.4. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 

Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina 

uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna 

för den.  

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av 

årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter 

som gäller för verksamheten.  

3.2. Rättvisande räkenskaper 
3.2.1. Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed.  

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 

resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

 

Resultaträkning 
Utfall 

2015

Utfall 

2014

Budget 

2015

Prognos 

2015

Verksamhetens intäkter 1  431 ,0 1  206,0 1  1 7 5,0

Verksamhetens kostnader -8 325,9 -7  81 2,9 -8 097 ,7

Av skriv ningar -252,8 -248,8 -245,0

Verksamhetens nettokostnader -7 147,7 -6 855,7 -7 167,7 0,0

Skatteintäkter 5 625,3 5 37 5,6 5 666,1

Generella statsbidrag och utjämning 1  586,8 1  526,2 1  530,2

Summa skatter och statsbidrag 7 212,1 6 901,8 7 196,3 0,0

Finansiella intäkter 1 88,6 1 00,7 1 08,8

Finansiella kostnader -80,0 -63,3 -62,4

Årets resultat 173,0 83,5 75,0 0,0

 

En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och ”opåverkbara” poster 

som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. 

 Resultatet påverkas av realisationsvinster från förvaltarbyten inom pensions-

medelsportföljen. Dessa uppgår till 120 mnkr, varav 60 mnkr var budgete-

rade, och redovisas som en finansiell intäkt.  

 Återbetalning av AFA-premier avseende 2004 års betalda premier uppgår till 

37,5 mnkr. Posten redovisas som en övrig intäkt vilket är i enlighet med gäl-

lande rekommendationer.  

 Landstinget har erhållit statsbidrag, läkemedelskostnader för behandling av 

Hepatit C med 19,3 mnkr.  
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 Skatteintäkterna blev 40,8 mnkr lägre än budget men utfallet är ändå bättre 

än prognosen tack vare upprevidering av prognosen till följd av lönesummans 

utveckling under hösten. Däremot ökade de generella statsbidragen och ut-

jämningarna med 58,6 mnkr.  

 Finansnettot påverkades positivt till följd av realisationsvinster inom pens-

ionsmedelsportföljen.  

 De största kostnadsökningarna avser personalkostnader för anställda som 

ökat med 181 mnkr jämfört med 2014. Dessutom har köp från bemanningsfö-

retag ökat med 36 mnkr. Vårdavgifter för köpt vård har ökat med 43 mnkr och 

läkemedelskostnaderna med 44 mnkr. 

3.2.2. Balansräkning 

Bedömning och iakttagelser 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och redovisningen är i enlighet med god 

redovisningssed. Komponentredovisning har delvis införts från och med december 

2015. Det redogörs inte för effekterna i balans- och resultaträkning av komponent-

redovisning.  

Utifrån ovan bedöms dock att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Vi bedömer således att till-

gångarna, avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar och är fullständigt 

redovisade.      

Vidare bedöms att balansräkningen i allt väsentligt omfattar tillräckliga noter. Bila-

gor/specifikationer och underlag finns i huvudsak i tillräcklig omfattning, men 

summerade sammanställningar till varje årsredovisningsrad saknas, vilket försvårar 

såväl överblickbarheten som vårt granskningsarbete. Vi rekommenderar därför i 

likhet med föregående år, att det till varje årsredovisningsrad finns en summerad 

sammanställning som tydligt visar kopplingen mellan belopp i huvudboken och 

avstämningsblanketter (bokslutsbilagor) per förvaltning och underbilagorna.  

Nedan redovisas de iakttagelser som vi särskilt vill fästa uppmärksamhet på utifrån 

årets granskning.  

3.2.2.1. Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

 

Mark, byggnader och markinvesteringar  

Fastighetsinvesteringarna uppgår år 2015 till 188 mnkr att jämföra med 155,8 mnkr 

2014.  

Pågående projekt per balansdagen uppgår till 260 mnkr vilket är en ökning med 29 

mnkr jämfört med föregående år. Under året har 188 mnkr tillkommit och 159 

mnkr avgått från kontot. Vi har i samband med granskning av bokslut noterat att 

det finns ett antal pågående projekt med startdatum 2011, installation brandlarm 

Köpings lasarett, kompletterande byggarbeten rättspsyk och byte av yttertak Väs-

terås, som inte avslutats vilket innebär att avskrivningar inte påbörjats. Beloppen i 
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sig är inte väsentliga men vi rekommenderar att delaktivering tillämpas i större ut-

sträckning för att erhålla en mer rättvisande redovisning.  

I bokslut 2014 fanns en differens mellan huvudbok och specifikation avseende på-

gående investering om ca 4,5 mnkr, vilket skulle utredas 2015. Vi kan konstatera att 

det även i år finns en differens och den uppgår nu till ca 3,6 mnkr. Det är högre be-

lopp i huvudboken än i detaljspecifikationen. Detta ska utredas 2016. Vi anser att 

det inte är tillfredsställande med dylika differenser och att differensen som funnits 

sedan 2013 snarast behöver utredas för att säkerställa att det finns substans i be-

loppet i huvudboken och att detta inte är för högt redovisat.   

Maskiner och inventarier 

Totalt har under 2015 investerats 160,4 mnkr (126,1 mnkr) i maskiner och inventa-

rier. Under året har sålts maskiner och inventarier till ett bokfört värde om 1,2 mnkr 

(1,8 mnkr).  En sammanställning över sålda och utrangerade anläggningstillgångar 

har inhämtats. Merparten avser försäljning av leasingbilar via avtal. Årets reavins-

ter vid försäljning uppgår till 0,2 mnkr och årets reaförlust uppgår till 0,2 mnkr.  

Årets investeringar och anskaffningar i huvudboken är avstämda mot anläggnings-

registret.    

I enlighet med redovisningsprinciperna för leasing redovisar landstinget sin finan-

siella leasing som en anläggningstillgång.  

Finansiella anläggningstillgångar  

Balansposten avser aktier och andelar samt långfristiga fordringar. Jämfört med 

föregående år har posten ökat med 47,3 mnkr. Förändringen mellan åren förklaras 

av extra kapitaltillskott till patientförsäkringen LÖF med 32,2 mnkr, insats till 

Kommuninvest med 39,6 mnkr samt uppskrivning Kommuninvest 5,2 mnkr. Dess-

utom har aktier i Västmannatrafik AB sålts till Västerås stad. Bokfört värde på akti-

erna var 30 mnkr. 
 

3.2.2.2. Omsättningstillgångar 

 
Förråd 

Balansposten förråd uppgår vid årets slut till 53,6 mnkr vilket är en ökning med 5,8 

mnkr jämfört med förra året. Ökningen förklaras till stora delar av att det under 

december anskaffades ett antal datorer och tillbehör till ett värde av 3,3 mnkr. An-

ledningen till detta är att landstingets ramavtal med nuvarande leverantör inom 

kort löper ut och tillgången på datorer i samband med ny upphandling skulle säk-

ras. Det finns ett antal artiklar i lagret av datorer med tillbehör som är anskaffade 

åren 2010-2104 uppgående till ett värde om ca 1,4 mnkr. Ingen nedskrivning har 

gjorts av dessa. Vi rekommenderar att utredning görs av eventuell inkurans i lagret. 

Vår granskning visar att det saknas tillräckliga underlag för lager hänförligt till kol-

lektivtrafikmyndigheten. Enligt myndigheten avser lagret reservdelar till ett tidigare 

biljettsystem som aldrig infördes. Avsikten med lagret är att övriga landsting som 

var involverade i upphandlingen av systemet ska köpa reservdelar. Dock finns inga 

avtal som säkerställer att detta kommer att ske. Lagret har värderat till anskaffning-
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spris och uppgår till 13 mnkr. Vi rekommenderar att utredning görs av eventuell 

inkurans i lagret.  

Kortfristiga placeringar  

Under året har realisationsvinster om 120 mnkr gjorts i samband med fondför-

valtarbyten i pensionsmedelsportföljen.  

Vid värdering av pensionsmedelsportföljen har kollektiv värdering tillämpats, eftersom syf-
tet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning. Delar av portföljen (ca 
173,1 mnkr) har inte inkluderats i den kollektiva värderingen eftersom de inte handlas på en 
aktiv marknad. De som inte ingår är Aberdeen Fastighetsfond Sverige, ej noterat innehav, 
bokfört värde 68 mnkr, Realobligation Svensk Exportkredit bokfört värde 40,2 mnkr samt 
SEB Domestica Bostäder II bokfört värde 34 mnkr. Marknadsvärdet för de kortfristiga pla-
ceringarna var vid årsskiftet 449,7 mnkr högre än anskaffningsvärdet (3 188,6 mnkr jämfört 
med 2 738,9 mnkr). 
 

Vi har inte erhållit engagemangsbesked från alla kreditinstituten.  

Kundfordringar 

Värdereglering sker av kundfordringar som förfallit med mer är 6 månader, de 

äldsta fordringarna är från 2011. En individuell bedömning av förfallna fordringar 

görs. Under året har en genomgång av samtliga förfallna fordringar skett vilket 

medfört att 20 mnkr skrivits bort. Bevakning av dessa poster finns dock kvar hos 

inkassoföretaget som anlitas.  

Diverse kortfristiga fordringar 

För 2015 har landstinget bokat upp statsbidragsfordringar om 105,7 mnkr (134,6 

mnkr). Minskningen mellan åren förklaras av lägre fordran för läkemedelsför-

månen. Under 2015 betalades novembers bidrag ut redan i december. Läkemedels-

fordran är drygt 50 mnkr i månaden. I 2015 års fordran finns även en fordran på 

knappt 9 mnkr avseende extra bidrag inom läkemedelsförmånen, motsvarande 

fanns inte 2014. 

Kassa/bank  

Banktillgodohavandena har stämts av mot erhållna engagemangsbesked. Vi har fått 

samtliga engagemangsbesked till oss direkt.  

3.2.2.3. Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Landstinget redovisar avsättningar för pensioner i enlighet med uppgifter från KPA. 

Löneskatten är beräknad till 24,26 % av pensionsavsättningen. Egen beräkning har 

gjorts avseende särskild avtalspension för avgående politiker.   

Andra avsättningar 

Andra avsättningar består av posten avsättning till Citybanan. Utbetalning kommer 

att ske under perioden 2013-2017.  För åren 2013-2015 har utbetalts 85,9 mnkr (se 

not 25). 
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3.2.2.4. Skulder 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder har ökat med 98,0 mnkr. Lån från Kommuninvest har ökat 

med netto 100 mnkr jämfört med 2014.  

Korta skulder 

Statsbidragsskulderna uppgår till 52,6 mnkr, en ökning med 35,4 mnkr. Ökningen 

består främst av statsbidrag med anledning av flyktingsituationen. Av bidraget har 

1/13 bedömts tillhöra 2015, resterande belopp bedöms förbrukas under 2016. 

Bland övriga kortfristiga skulder finns externt finansierade projekt. Förutom den 

ekonomiska redovisningen ska information lämnas om; bidragsgivare, tidsram och 

vad projektet avser. Sammanställning över landstingets samtliga pågående projekt 

saknas fortfarande. En översiktlig granskning av projektspecifikationerna visade att 

det finns specifikationer som såväl saknar start- som sluttidpunkt för projektet. Vi 

noterar dock att det skett en förbättring vad gäller projektspecifikationerna. 

3.2.2.5. Ansvarsförbindelser 

Övriga ansvarsförbindelser 

Hyresavtal avseende fastigheter och lokaler redovisas som operationell leasing un-

der ansvarsförbindelser.  

Beskrivning av landstingets borgensåtaganden redovisas i not 28, Övriga ansvars-

förbindelser. Åtagandet avseende bidrag till rivningskostnad för fastigheten Skinn-

skatteberg Vätterskoga 4:106 om frågan blir aktuell inom en två års period från av-

talets tecknande. Förpliktelsen kan högst uppgå till 2 mnkr, vilket ingår i redovisat 

belopp inom linjen. 

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den kommu-

nala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år 1998 

redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full-

ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL.  

3.2.3. Kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att finansieringsanalysen redovisar landstingets finansiering och inve-

steringar och därmed uppfyller kraven i KRL 7:1. Kassaflödesanalysen är utformad i 

enlighet med Rådets rekommendation (RKR nr 16,1 2008).  

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovis-

ningen. 

3.2.4. Sammanställd redovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av landstingets 

ekonomiska ställning och åtaganden. Resultatet för koncernen är 202,2 mnkr 

(103,8 mnkr år 2014). Vi bedömer att konsolideringen av underliggande enheter 
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beskrivits på ett korrekt sätt. Förvärvad goodwill respektive negativ goodwill som 

uppkom i samband med förvärven år 2012 skrivs av eller upplöses i enlighet med 

god redovisningssed med förvärvsanalysen som grund.   

Olikheter i redovisningsprinciper mellan enheterna har till viss del beskrivits i av-

snittet ”Redovisningsprinciper”.  Framgår att inga omräkningar skett beträffande 

andra avskrivningstider eller dyl och att vid olika periodiseringsprinciper så är det 

landstingets princip som gäller. Bolagens årsredovisningar har inte varit fastställda 

vid konsolideringen. 

I den sammanställda redovisningen ingår förutom landstingets egen verksamhet de 

helägda bolagen Folktandvården Västmanland AB, Västmanlands Lokaltrafik AB 

och AB Västerås Lokaltrafik. Den 2 januari 2015 såldes Västmannatrafik AB till Väs-

terås stad strategiska fastigheter AB. Den sammanställda redovisningen omfattar 

resultat- och balansräkning samt en kassaflödesanalys. Jämförelser med föregående 

år ingår i samtliga redovisningar.   

Vi bedömer att KRLs krav uppfyllts såväl avseende 8.1 som 8.2 samt att rekommen-

dationen från Rådet för kommunal redovisning har följts, med undantag för att no-

ter till stor del saknas till den sammanställda redovisningen.    

3.2.5. Tilläggsupplysningar 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i huvudsak uppfyller KRL:s 

krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprin-

cip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter 

måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

 Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-

räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re-

dovisningssed i övrigt. 

Följande rekommendationer har dock landstinget inte följt fullt ut. 

Rekommendation m.m. Efterlevnad Avvikelse 

RKR 11.4 Materiell anläggningstillgång Delvis Komponentavskrivning har inte införts. 

RKR 8.2 Sammanställd redovisning I huvudsak  Noter saknas i stor utsträckning. 

 

Skyrev har som ett led i sin strävan att säkra kvaliteten i den kommunala revisionen 

tagit fram en vägledning för yrkesrevisorers arbete med redovisningsrevisionen. 

Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing) som är stan-

dard för redovisningsrevision och tillämpas världen över. I denna vägledning anges 

att ISA 580 Skriftligt uttalande från de som har störst insikt i sakförhållandena för 

redovisningen skall inhämtas. Landstinget Västmanland har dock valt att inte 

lämna detta intyg/uttalande.   
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Årsredovisning 2015 
 

Varuförsörjningsnämnden 
 

Viktiga händelser 
Under året har VFN skapat en kategoristyrningsmodell ” a la Varuförsörjningsnämnden ” uti-
från O’Briens teorier. 
 
Utveckling av det existerande kategoriträdet till ett mer anpassat för förbrukningsvaror innehål-
lande 17 olika kategoriområden. 
 
Medverkan i landstinget i Uppsalas medarbetarundersökning. 
 
Skapat och produktionssatt en processhandbok som tillika är en kvalitétssäkringshandbok. 
 
Fortsatt arbete under ledning av ägarrådet med införandet av leverantörsportal. 
 
 

Sammanfattning  

NKI undersökning genomförd med godkänt resultat betyg 3-5 av majoriteten av tillfrå-
gade kunder. Ekonomin är väl under kontroll med ett nollresultat. Trots en högre pro-
duktion både inom upphandlingsarbetet och logistiken har landstingen inte procentuellt 
sett ökat sina kostnader för Varuförsörjningsnämndens tjänster under året. Utvecklingen 
kring prislistor från upphandlade leverantörer utanför tredjepartflödet har fortskridit 
enligt plan. Förvaltningen är fullt bemannad och sjukfrånvaron under året uppgår till 
1,08 % vilket är klart under målet på 3 %. 
 
Steg 1 i utvecklingsarbetet för att förbättra upphandlingsprocessen och att skapa ett kategori- 
och processtyrt inköpsarbete har slutförts. Det innebär gentemot i dag en utveckling av det stra-
tegiska och operationella arbetet. 
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Varuförsörjningsnämnden har utvecklat analyser av vad och från vem landstingen köper på 
avtal respektive utanför och varför. 
 
Varuförsörjningsnämnden fortsätter med förändringsarbetet med att gå från perspektivet 
LOU till en mer inriktad process att hitta den Goda Affären för landstingen. Det innebär att rikta 
uppmärksamhet på en initial SPEND-analys och ett aktivare uppföljningsarbete utan att för-
svaga kvalitén i det taktiska arbetet. Grunden för den Goda Affären är att utnyttja den aggrege-
rade köpkraften med tillvaratagande av kvalitéts och totalkostnadsansvaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi 
Årets resultat visar på ett underskott om -290 tkr. Resultatet är en mycket liten avvikelse mot 
budget och består till största delen av högre logistikkostnader (prisdifferenser) än budgeterat. 
Både intäkter och kostnader är dock högre än budget, detta på grund av en ökad omsättning av 
förbrukningsartiklar jämfört med den beräknade omsättningen för 2015.  
Jämfört med föregående år är både intäkter och kostnader något högre. 
 
 
 

Mnkr 
Bokslut 

2015 
Budget   

2015  
Bokslut 

2014 

Avv utfall/ 
budget 15 

Summa intäkter 70 65 68 5 

Summa personalkostnader -17 -17 -16 0 

Summa övriga kostnader -53 -48 -51 -5 

 Summa avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 

Resultat 0 0 1 0 
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Medarbetare 
 
 
 
Timlönekostnadens proc. förändring 
jämfört med föregående år 

4,03 % 

Förändringen av antalet årsarbetare 
jämfört med föregående år 
 
Procentuell förändring 

Förändring 
i antal 0  

-1,8 % 
Total sjukfrånvaro, mål 
Total sjukfrånvaro, utfall 
Förändring jämfört med föreg. år 

3 % 
1,08 % 

-0,02 % 
Inhyrd personal, årets utfall 
Årsutfall jämfört med årsbudget 

0 mnkr 
0 mnkr 

 
 
 
 
 Varuförsörjningsnämndens mål/planering för år 2015 gällande utvecklingen av närvarotiden 

mätt i årsarbetare var att bibehålla fulltalighet inom respektive yrkeskategori vilket upp-
nåtts. Utfallet i överensstämmelse med planerad utveckling av timlönekostnaden på 3,5 % 
överstegs med 0,5 % vilket får ses som acceptabelt med tanke på den fortsatta satsningen 
inom upphandlarkollektivet för att säkerställa fortsatt kompetens i upphandlingsarbetet. 

 
 Sjukfrånvaron är avsevärt lägre än det uppsatta målet på 3 %, vilket innebär att målet inför 

2016 har sänkts ytterligare. Den sjukfrånvaro som funnits har uteslutande bestått av kort-
tidsfrånvaro.  

 
 Viktigt att lyfta fram är att 2015 års NMI visar att i två av perspektiven är betyget högt och 

det tredje betyget medel. Varuförsörjningsnämnden har utan jämförelse den lägsta sjukfrån-
varon inom LUL. 
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Interna kontrollplaner 
Varuförsörjningsnämndens interna kontroll består av ett antal mätbara verksamhetsområden 
inom perspektiven som ingår i nämndens och landstingets styrkort. Den interna kontrollen sam-
ordnas genom ekonomichef och utförs i olika intervaller av upphandlingschef, materialkonsu-
lentchef och assistenter. 
 
Inför nytt verksamhetsår görs en bedömning av vilka områden inom styrkortsperspektiven som 
skall kontrolleras och detta beslutas sedan i VFN. Den interna kontrollen redovisas och följs upp 
löpande vid samtliga nämndmöten under verksamhetsåret och föredras av förvaltningens för-
valtnings och ekonomichef under en stående punkt på dagordningen för intern kontroll. 
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Resultaträkning 2015 VARUFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN     

tkr 
Bokslut 

2015 
Budget     

2015 
Bokslut      

2014 

Avvikelse 
utfall/ 

budget 
15 

Not

        
Landstingsanslag 0 0 0 0   

Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0   

Fast ersättning från HSS 0 0 0 0   

Vårdvalsintäkter 0 0 0 0   

Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0   

Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0   

Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0   

Trafikintäkter 0 0 0 0   

Övrig finansiering 0 0 0 0   

Övriga intäkter 69 600 65 439 68 015 4 161 1  

Skatteintäkter 0 0 0 0   

Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0   

Summa intäkter 69 600 65 439 68 015 4 161
  

        

Lönekostnader läkare 0 0 0 0   

Lönekostnader övrig personal -16 409 -16 841 -16 009  432   

Övriga personalkostnader -216 -504 -404 288   

Summa personalkostnader -16 625 -17 345 -16 413  720   

Inhyrd personal 0 0 0 0   

Vårdval specialistvård 0 0 0 0   

Köpt vård 0 0 0 0   

Läkemedel 0 0 0 0   

Medicinsk service 0 0 0 0   

Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0   

Medicinskt material -1 436 -1 400 -1 366 -36   

Lokal- och fastighetskostnader -1 479 -1 380 -1 352 - 99   

Trafikkostnader 0 0 0 0   

Finansiell nettokostnad 175 156 156 19   

Övriga kostnader -50 525 -45 470 -48 533 -5 055 2  

Summa övriga kostnader -53 265 -48 093 -51 095 -5 172   
        

Avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0   

Summa avskrivning-
ar/nedskrivningar 0 0 0 0

  

            

RESULTAT -290 0 507 -290   

      
        

INVESTERINGSVERKSAMHET        

      

Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0   

Investeringar i immateriella och 0 0 0 0   

investeringar i utrustning 0 0 0 0   
            
1.Högre intäkter på grund av ökad   
försäljning av förbrukningsartiklar. 
2. Högre kostnader för logistik-
tjänst från Mediq Sverige AB. 
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MÅLUPPFYLLELSE  
Medborgare och kund Mål  
Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan 
Genomföra NKI (nöjd kund index) undersökning i samtliga landsting med målet 
till ett ständigt förbättringsarbete. 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
NKI undersökning genomförd med medelbetyget godkänt från 93 % av tillfrågade 
kunder. 
 
Öka tillgängligheten till VFN’s upphandlade artiklar i beställarstöden med 30 % 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Tillgängligheten av upphandlade artiklar har ökat med 6 420 st. artiklar vilket 
betyder en ökning med 45 %. 
 
Minska andelen reklamerade artiklar med 10 %. 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Andelen reklamerade artiklar har minskat med 14 % jämfört med 2014. 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
  

 
  
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ekonomi Mål  

Verksamhetens resultat ska vara lika med eller större än noll 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Resultatet i bokslutet är 0 
 
 
Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller 
lägre 
Kostnaden för logistik i förhållande till total produktion skall vara lägre eller 
samma som föregående år 
Kostnadsreducering med 4 % på de upphandlingar som genomförs under året 
 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Kostnaden för logistik i förhållande till produktion är densamma som föregående 
år. 
Kostnadsreducering av under året upphandlade artiklar vid oförändrad förbruk-
ning uppgår till 13,4 %. 
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Förnyelse Mål  
Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst 2 av sina priori-
terade strategiska områden 
Utveckling av e-upphandling inom prioriterade strategiska områden 
Utveckling av logistiken utanför tredjepartsflödet 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Samtliga upphandlingar under året har genomförts helt elektroniskt via systemet 
TendSign. 
20st prislistor utanför tredjepartsflödet är i produktion och har skickats till lands-
tinget i Uppsalas beställarstöd. 
 
 
Leverantörsdialoger med Varuförsörjningens viktigaste leverantörer min 2ggr/år 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Dialoger har förts med Varuförsörjningens viktigaste leverantörer i samband 
med genomförda upphandlingar under 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 
  

 
 
 

-Medarbetare Mål  
Engagerad Medarbetar Index (EMI) har ökat jämfört med 2014 års mätning 
Målet för förvaltningens EMI> 4,1 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Målet på EMI genomsnitt 4,1 2015 är ej uppnått (utfall 3,9) och fortsatt arbete 
planeras inom de områden som kan förbättras ytterligare. 
 
Minst 80 procent av antalet nya chefer har deltagit i ett av landstingets chefsut-
vecklingsprogram 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
 Inga nya chefer har tillkommit under 2015. 
 
Andel chefer som har ett tydligt chefsuppdrag är 100 procent 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Samtliga chefer har ett tydligt chefsuppdrag där samtliga ingår i förvaltningens 
ledningsgrupp. 
 
Allmän visstidsanställning ska bara finnas i undantagsfall 
 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Ingen visstidsanställning har förekommit under 2015 inom förvaltningen. 
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MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL 
Minskad klimatpåverkan 
Transporter  
Mål att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
Kommentar/lägesbeskrivning 
De totala koldioxidutsläppen från tjänsteresor ökade med 88 % jämfört med före-
gående år. Koldioxidutsläppen per årsarbetare ökade med 96 %. Den stora ök-
ningen beror till största delen av att VFN under året förfinat redovisningen av 
bränsleförbrukningen, vilket betytt att andelen dieselförbrukning nu finns återgi-
ven på ett korrekt sätt i statistiken. 
Tjänsteresorna vid förvaltningen har ökat med 2 803 mil (30 %) jämfört med före-
gående år. Positivt är att en stor del av ökningen har skett med tågresor i stället för 
tjänstebil. 

 
  

 

  

  

Hälsosam och giftfri miljö 
Kemikalier 
Mål att minska andelen produkter som innehåller PVC med ftalater 
Kommentar/lägesbeskrivning 
Andelen produkter som innehåller PVC med ftalater har minskat från 7,1 % till 
6,6 %. VFN har under året identifierat ett antal upphandlingar där antalet produk-
ter som innehåller PVC med ftalater är högt och arbetat aktivt med dessa. 
VFN har fokuserat på storvolymsprodukter och lyckats fasa ut ftalater helt i flera 
upphandlingar som genomförts under 2015. Fler utav dessa avtal startar dock un-
der 2016, vilket betyder att resultatet av detta arbete kommer att visas under 2016. 
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BILAGA 6 – Intern kontroll 

Rutin/system som 
granskats 

Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd Tidplan

Kundbemötande och 
tillgänglighet  

Ingen Enkät betyg 3-5 
NKI 

  

Upphandlingsuppföljning 
resultat 

Ingen Att uppsatta mål på 
10 % kostnadsredu-
ceringar uppnås 
inom genomförda 
upphandlingar 2015. 

  

Levkvalité från leveran-
tör till distributörs lager 

Ingen Lev kvalité i procent 
mot avtalsvillkor 95 
% 

  

Upphandlingsplaner 
 
 
 
 
Varukorgar 
 
 
 
 

2 st av 21 
har avvi-
kit mot 
plan. 
 
Ingen 

Att projekten inte 
avviker från tidsplan 
 
 
 
Prisjämförelse med 
andra landsting ge-
nom inköpssystemet 
PURCH 

Effektivisera upp-
handlingsproce- 
sserna genom kate-
goriseringsarbete 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

Sjukfrånvaro Ingen Månatlig uppföljning 
i LIS mot målet 3 % 

  

     
 
 
 
Bertil Kinnunen Per-Erik Sjögaard 
 
 
Ordförande Förvaltningschef 
Varuförsörjningsnämnden Varuförsörjningen 
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