Landstingsrevisionen
Rapportsammandrag 6/ 2007

Landstingets delårsrapport
Såsom bestämmelserna i kommunallagen föreskriver lämnar vi revisorer en bedömning om det
resultat som redovisas i landstingsstyrelsens delårsrapport är förenligt med fullmäktiges beslut.
Bedömningen omfattar verksamhets- och ekonomiska mål.

Verksamhetsmålen nås inte fullt ut
Fullmäktige har i landstingsplanen för 2007-2009
ställt upp och beslutat om kortsiktiga mål med
handlingsplaner för olika perspektiv. Verksamhetsmålen finns i de tre perspektiven: medborgare,
process- och produktion samt lärande och förnyelse.
I anslutning till respektive perspektiv finns också
angivet aktiviteter som skall genomföras.
Även långsiktiga mål finns men de är inte mätbara
och vad som avses med lång sikt anges inte.
Som framgår av delårsrapporten så redovisar
landstingsstyrelsen att flera av målen för 2007
inte kommer att nås fullt ut.

Problem att uppfylla vårdgarantin
i första hand inom specialistvården när det gäller
allmän kirurgi, ortopedi, ögonsjukvård, öronnäsa-halssjukvård, barn- och ungdomsmedicin,
hjärtsjukvård och lungmedicin. I delårsrapporten
saknas uppgifter om i vilken utsträckning som
patienter har kunnat erbjudas besök och/eller
behandling genom samverkan med andra sjukhus.
Vårdgarantin uppfylls inte heller inom delar av
primärvården. Detta kunde även vi konstatera i
vår rapport från granskningen tidigare i år över
hur primärvården uppfyller vårdgarantin.

Analys m m saknas!
Delårsrapporten saknar en redovisning av om de
aktiviteter/uppdrag som anges i anslutning till
målen i landstingsplanen är genomförda eller
inte. Det saknas även en analys av varför verksamhetsmålen i förekommande fall inte kan nås.
Landstingsstyrelsen föreslår inte heller några åtgärder för att fullt ut nå målen.

Målet om ett ekonomiskt överskott
för år 2007 ser ut att kunna uppnås även om det
sker till följd av oförutsedda intäkter. Landstingets långsiktiga ekonomiska mål syftar till att
landstinget skall ha en god ekonomisk hushållning på det sätt som kommunallagen föreskriver.
Underskotten i verksamheten, inom främst specialistvården, medför att landstingets ekonomi inte
utvecklas mot de långsiktiga ekonomiska målen.

Vår samlade bedömning
är att det resultat som redovisas i delårsrapporten
på väsentliga punkter inte helt är förenligt med
de beslut som landstingsfullmäktige har beslutat
om för år 2007.
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