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Landstingsstyrelsen

GRANSKNING AV INTERNKONTROLL I DEN
LÖPANDE REDOVISNINGEN 2018
Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstinget
revisorer genomfört en fördjupad granskning för att bedöma tillförlitligheten
och den interna kontrollen i den löpande redovisningen.
Den löpande redovisningen ligger till grund för landstingets samlade
ekonomiska redovisning. Redovisningen ger i sin tur information om och är
underlag till ekonomisk styrning, bland annat för politiska beslut. Den är
också grund för olika typer av uppföljningsparametrar som bokslutsstatistik
och nationella jämförelser av kostnader. Det är därför viktigt att
landstingsstyrelsen säkerställer att den löpande redovisningen är riktig,
transparent och säkerställd.
Vår sammantagna bedömning efter genomförd granskning är att den
löpande redovisningen i stort sett är tillförlitlig och upprättas med
tillfredställande intern kontroll. Vi ser positivt på utvecklingsarbeten som
genomförs och att nya och befintliga rutiner fortsatt dokumenteras på
intranätet.
De rutiner där den interna kontrollen inte bedöms som tillfredsställande är
tillämpning av kontoplan respektive rutinen för dispensansökan för
anlitande av inhyrd personal.
Mot bakgrund av att hälso- och sjukvården gör en gemensam nationell
satsning för att vara oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019, vill
revisorerna lyfta vikten av att den interna kontrollen stärks inom dessa båda
områden. En mer konsekvent tillämpning av kontoplanen behövs för att
säkerställa att uppföljningen omfattar samtliga kostnader för inhyrd
personal. Följsamhet mot rutinen för dispensansökan för att minimera risken
att inhyrd personal anlitas utan att dispensansökan godkänts.

Landstinget Sörmland

Repslagaregatan 19

611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15

Tfn 0155-24 50 00

E-post landstinget.sormland@dll.se
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Sammanfattning
Landstinget Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av landstingets
revisorer genomfört en fördjupad granskning för att bedöma tillförlitligheten
och den interna kontrollen i den löpande redovisningen.
Vi har gjort ett antal kontoanalyser för att granska rutiner bland annat kring
representationskostnader, kostnader för hyrpersonal och rekrytering,
resekostnader och kostnader för externa konsulter gällande
landstingsdirektörens och förtroendemannaorganisationens och landstingets
övergripande redovisning.
Efter genomförd granskning är vår bedömning att hantering av
landstingsdirektörens och förtroendemannaorganisationens redovisning och
rutiner är tillfredsställande samt att hanteringen sker enligt regelverken.
Granskningens resultat för landstingets övergripande redovisning kan
sammanfattas enligt tabell.
Följsamhet mot
regelverk
Uppgifter i
verifikat
Tillämpning av
kontoplan
Beslutsattest
Kontraattest
Dispensansökan
Omvänd moms

Inte
tillfredsställande

Inte helt
tillfredsställande
X

Tillfredsställande

X
X
X
X
X

Vår bedömning är att det inte alltid framgår nödvändiga uppgifter i verifikat
för utbetalning och detta är inte helt tillfredsställande. Det är viktigt att
uppgifterna framgår för att kunna bedöma bland annat ändamålsenlighet i
inköp, kontering och korrekt hantering.
Rutinen för beslutsattest, kontraattest och hantering av omvänd moms
bedöms fungera tillfredsställande. Vi har i samband med granskning mot
avtalsdatabasen granskat ett mindre antal direktupphandlingar men urvalet
är för litet för att kunna göra en bedömning. Direktupphandlingarna följde
gällande rutiner.
Vi lämnar rekommendationer för tillämpning av kontoplanen, rutiner för
dispensansökan och för övriga punkter utifrån granskningens resultat nedan.
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Tillämpning av kontoplan
Vi bedömer att tillämpning av kontoplanen inte är helt tillfredsställande och
behöver säkerställas. Vår granskning visar att kontoplanen tillämpas
inkonsekvent inom flera konton. En konsekvent kontotillämpning är viktigt
för jämförbarhet och ur uppföljningssynpunkt. Det är också viktigt att
landstingets ekonomiska information säkerställs och att bokslutsstatistik blir
korrekt då detta använts för nationell jämförelse i kostnader, bland annat för
inhyrd personal. En rättvisande och transparent redovisning som möjliggör
jämförelser utgör en viktig grund för en god ekonomisk styrning.
Rekommendation: att komplettera anvisningar för tillämpning av
kontoplan och säkerställa tillämpningen. Detta gäller bland annat kostnad
för utbildningar, psykolog, inhyrd personal och resor. För att kunna tillämpa
kontoplanen korrekt är det viktigt att tillräckliga uppgifter framgår av
underlag.
Rutin för dispensansökan för inhyrd personal
Vi bedömer att tillämpning av rutinen för dispensansökan inte är
tillfredsställande. Granskningens resultat visar att det i flera fall saknas
dispensansökningar i ärendehanteringssystemet. Enligt anvisning när inhyrd
personal ska anlitas, ska ett skriftligt godkännande göras av divisionschef
och beslutas av hälso-och sjukvårdsdirektör. Dispensansökningarna ska
registreras i ärendehanteringssystemet.
Rekommendation: att tillämpning av rutinen för dispensansökan
säkerställs.

Övriga rekommendationer:
 att ersättning till uppdragstagare i form av lön hanteras korrekt
 att rutinen för att lämna nödvändiga uppgifter stärks
 att intäkterna som bokförts på kostnadskonton korrigeras
 att tillämpning av delegationsordningen gällande utlandsresor i
tjänsten säkerställs och att riktlinjer revideras
 att anvisning och instruktion för hållbara möten och resor görs
kända i verksamheterna
 att se över rutinen för redovisning av partistödet

Revisionen ser positivt på att landstinget nu har anvisning för
kontotillämpning för flera konton. Det är också positivt att anvisningar och
instruktioner för hantering av ekonomirutiner uppdateras löpande på
intranätet samt att arbete påbörjats med anvisningar för gåvor till personal.
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Regelverk
För att kunna bedöma den interna kontrollen i löpande redovisning har vi
granskat verifikat främst utifrån följande rutiner och anvisningar:
Landstingets attestreglemente 1 och tillämpningsanvisningar 2, reglemente för
intern kontroll 3, landstingets anvisningar enligt Ekonomihandboken,
landstingets kod- och kontoplan samt delegationsordningar. I
kommunallagen 4 finns rutiner för redovisning av partistödet.
Enligt anvisningarna ska fakturor bland annat innehålla uppgifter om vad
som inhandlats, syfte och deltagare. Om utgiften avser den som attesterar,
ska kontraattest ske. Attestreglementet anger det beslutade regelverket och
beskriver bland annat hur attestanter utses, hur attesträtten får utformas,
kontroll och attest av olika typer av ekonomiska händelser och hur attest ska
ske i jävsituationer, så kallad kontraattest. Arbetsätt för inköp finns på
landstingets intranät 5 utifrån inköpspolicyn 6. Arbetsätt för hyrpersonal på
intranätet beskriver hur verksamheterna i hälso-och sjukvården ska gå
tillväga om behov uppstår av att anlita hyrpersonal. 7
Landstingsdirektören har beslutat om Riktlinjer för utlandsresor i tjänsten 8
som innebär att resor, i tjänsten, utanför Norden ska beslutas av respektive
förvaltningschef. Anvisning 9 och instruktion 10 för hållbara möten och resor
anger att resor och möten i tjänsten ska ske på ett ekonomiskt, säkert
hållbart och miljöanpassat sätt. En övergripande rutin finns för ”Alkoholoch drogfria arbetsplatser” 11, som bland annat anger landstingets regelverk
för alkohol vid extern och intern representation.

Metod
Vi har granskat genom dokumentstudier, kontoanalyser, stickprov och
intervjuer samt kompletterande frågeställningar via e-post och telefon. Vi
har intervjuat personal på Samlad redovisning, Redovisningsenheten och
Administrativa enheten samt varit i kontakt med Inköp, HR-staben och
Administrativa enheten på hälso- och sjukvården. Granskning av
leverantörstrohet har skett mot landstingets avtalsdatabas. Granskningen har
genomförts genom ett urval av verifikat bokförda under perioden januarijuni 2018. Granskningsanteckningar har lämnats för faktaavstämning och
synpunkter har beaktats i rapporten.
1

Landstingsstyrelsen § 93/07, Attestreglemente
Landstingsstyrelsen § 134/07, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente
3
Reglemente för intern kontroll, Bilaga 2, LS § 167/02
4
Kommunallag (2017:725)
5
http://insidan.dll.se/organisation/verksamhets-och-ledningsservice/inkop
6
Inköpspolicy, beslutad av landstingsfullmäktige, DU-UPP16-0022
7
http://insidan.dll.se/nyheter/nyhetslista-chef/nya-avtal-for-hyrskoterskor
8
Landstingsdirektören Nr 25/10, Riktlinje för utlandsresor i tjänsten
9
Landstingsstyrelsen § 54/16, Anvisning för hållbara resor och möten i tjänsten
10
HR-direktören LS-LED17-0974-1, Instruktion för hållbara resor och möten i tjänsten
10
HR-direktören LS –LED18-0740-2, Alkohol-och drogfria arbetsplatser –övergripande
rutiner
2
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Landstingets övergripande redovisning
Vi har genomfört kontoanalyser och stickprov i kostnadskonton nedan. Med
övergripande redovisning menar vi att all redovisning inom landstinget har
varit underlag för vår granskning vid val av stickprov.
Kurs- och konferensavgift
Kontot består av 1 820 verifikat och på tillsammans 12,9 mnkr. Vi har
granskat 40 verifikat och noterat följande.
I fyra fall saknades uppgift om vem/vilka som deltagit och därför går det
inte att bedöma om kontraattest varit nödvändig. Ett verifikat avser en kurs.
Det framgår inte om fakturan avser kostnader för deltagare eller föreläsare
och inte vem/vilka som deltagit. Det går inte att bedöma om kontot är rätt
och om kontraattest varit nödvändig.
Två verifikat avser en utbildning där syftet med utbildningen inte framgår.
På det ena verifikatet framgår inte vilka som deltagit. På det andra
verifikatet finns de professioner som deltagit men inte namnen på
personerna. Det går inte att bedöma syftet och om kontraattest varit
nödvändig för båda verifikaten.
Det är viktigt att tillräckliga uppgifter framgår i verifikaten så att det går att
bedöma att de hanterats på ett ändamålsenligt sätt.
Följsamhet mot delegationsordning för utlandsresor i tjänsten
När kontot för kurs-och konferensavgift granskades avsåg ett stickprov
kostnader för en medarbetare som deltagit på en läkarkonferens i Schweiz.
Vi har inte kunnat finna något beslut för denna utlandsresa och inte heller
några andra beslut gällande hälso- och vårdspersonalens utlandsresor för
granskningsperioden.
Enligt landstingsstyrelsens gällande delegationsordning är det först
respektive divisionschef som ska godkänna utlandsresor (utanför Danmark,
Finland och Norge) i tjänsten för medarbetare i inom hälso- och sjukvården
inklusive primärvården. Därefter är det hälso- och sjukvårdschefen som
beslutar om utlandsresor.
Landstingsdirektören har beslutat om Riktlinjer för utlandsresor i tjänsten
2010 som innebär att resor i tjänsten ska beslutas av respektive
förvaltningschef. Riktlinjen stämmer inte med gällande delegationsordning.
Vi rekommenderar att landstinget säkerställer tillämpning av
delegationsordningen gällande utlandsresor i tjänsten och reviderar riktlinjer
för utlandsresor i tjänsten.
Anvisning för hållbara möten och resor
Vi har noterat att landstingstyrelsen har beslutat om ett styrande dokument
som är en anvisning för hållbara möten och resor. Till anvisningen finns en
instruktion som anger att möten/konferenser i första hand ska förläggas till
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landstingets egna lokaler och i andra hand till anläggningar som landstinget
har ramavtal med.
Granskningen visar att två verifikat som avser köp av kurs- och konferens är
från externa leverantörer som landstinget har ramavtal med. Det framgår
inte varför dessa leverantörers lokaler valts för möte/konferens istället för i
landstingets egna lokaler. Vi har frågat HR-staben på vilket sätt anvisningen
och instruktionen ska tillämpas i landstinget, men har inte fått något svar.
Vi rekommenderar att landstinget säkerställer att anvisningen och
instruktionen görs kända i verksamheterna.
Extern föredragshållare
Kontot består av 39 verifikat på tillsammans 658 tkr. Vi har granskat 10
verifikat och noterat följande.
För fem av verifikaten framgår inte vem/vilka som deltagit och det går inte
att bedöma om kontraattest varit nödvändig för verifikaten.
Det är viktigt att tillräckliga uppgifter framgår i verifikaten så att det går att
bedöma att de hanterats på ett ändamålsenligt sätt.
Övriga kostnader utbildning
Kontot består av 53 verifikat på tillsammans 644 tkr. Vi har granskat 20
verifikat. Vi har noterat följande.
10 verifikat avser kostnader för utbildningar som köpts av externa utförare
och två verifikat avser lunch och reseutlägg. Verifikaten borde ha konterats
på annat konto, bland annat på konton för kurs- och konferens och resor.
Syfte saknas för tre verifikat och för två saknas uppgifter om
deltagarförteckning och datum. Det går därför inte att bedöma syftet och om
kontraattest varit nödvändig för de fem verifikaten.
Det är viktigt att tillräckliga uppgifter framgår i verifikaten så att det går att
bedöma att de hanterats på ett ändamålsenligt sätt.
Representation, kurser och trivselåtgärder för personal
På intranätet finns information, lathund och instruktioner/rutiner om hur
fakturor som avser intern och extern representation, kurser/konferenser och
uppvaktningar med mera ska hanteras på grund av olika skattemässiga
regler. En blankett ”Representation” ska fyllas i av verksamheten och
bifogas verifikatet. En övergripande rutin finns, ”Alkohol- och drogfria
arbetsplatser”, som bland annat anger landstingets regelverk för alkohol vid
extern och intern representation. I stort beskriver rutinen att landstinget inte
bekostar alkohol. Vid intern representation kan det ske i undantagfall och
endast vid högtidliga tillfällen. Vid extern representation då landstinget är
värd för internationella gäster, och sedvänja och kutym kräver det. Skriftliga
godkännande krävs både vid både intern och extern representation.
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Vi har gjort kontoanalyser och stickprov på de fem konton som används för
representation, kurser och trivselåtgärder för personal, och där
representationsblanketten ska användas enligt rutinen. Dessa är:
 Intern kurs (personalutbildning)
 Förtäring, konferenslokal vid möten/sammankomster (intern
planeringskonferens/sammankomst, arbetsmåltid)
 Info/möten, personalfester (intern representation, informationsmöte,
personalfest, middag med karaktär av personalfest)
 Övrig personalrepresentation och trivselåtgärder
 Extern representation
De fem kontona ovan består tillsammans av 1 220 verifikat på totalt 10,2
mnkr. Vi har granskat 72 verifikat och vår granskning visar att kostnader
överlag bokförs på rätt konto, att momshantering och attestering gjorts på
rätt sätt och att uppgifter om datum, deltagare och syfte framgår. Kostnader
för alkohol har inte förekommit bland de granskade verifikaten. Konto för
extern representation visar inget att anmärka på.
För 12 av verifikaten har vi noterat följande. Granskningen av två verifikat
för kontot interna kurser visar att uppdelning på fler konton inte alltid sker.
Kostnader för resor och kopiering och har inte bokförts för sig. Nio verifikat
visar att kontot för intern planeringskonferens använts för
konferenskostnader som enligt deltagarförteckningarna avser både externa
deltagare och landstingets medarbetare. Det framgår inte av de bifogade
underlagen till verifikaten om kostnaderna för de externt anställda ska
vidarefakturetas eller om landstinget ska stå för kostnaden. Kostnaderna är
förda på fel konto och uppgifter om vidarefakturering saknas.
Ett verifikat på kontot för övrig personalrepresentation och trivselåtgärder
avser en personalfest. Kuvertavgiften är 395 kronor och all moms har
dragits av med 47 kronor per person, vilket är för mycket.
Vi ser positivt på att det finns dokumenterade anvisningar för hanteringen
av kostnader för representation, kurser och trivselåtgärder för personal och
att information på intranätet uppdateras. Ett nytt dokument har också
tillkommit med förklaringar om hur kontoplanen ska tillämpas för
utbildning, extern föredragshållare, personalrepresentation, resekostnader,
konsultarvoden, inhyrd personal och vissa verksamhetanknutna tjänster.
Det är viktigt att tillräckliga uppgifter framgår i verifikaten så att det går att
bedöma att de hanterats på ett ändamålsenligt sätt.
Uppvaktning och gåvor till personal
Landstinget har rutiner för uppvaktning och gåvor till personal och
Representationsblanketten ska också användas till dessa transaktioner.
Skatteverkets villkor för minnesgåvor och uppvaktningar beskriver
skattereglerna och när de jämförs med landstingets rutiner, stämmer de inte
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helt överens. Enligt Redovisningsenheten pågår den en översyn och
samordning av rutiner som leds av HR, där bland annat uppvaktningar ingår.
Verifikaten på kontot avser i huvudsak blommor och gåvor till medarbetare
som fyllt 50 eller 60 år eller gått i pension. Kostnader för julklappar,
födelsedagar under året och avslutningsgåvor finns också.
Kontot består av 409 verifikat på tillsammans 290 tkr. Vi har granskat 20
verifikat. Vi har noterat följande:
Ett verifikat som konterats på kontot avser biobiljetter till en kliniks
patienter och inte till medarbetare. För fyra verifikat framgår det inte vad
syftet är och vem/vilka personer som uppvaktats med gåva. På grund av
saknade uppgifter går det inte att bedöma om kontraattest varit nödvändig
och om inköpen varit ändamålsenliga.
Vi ser positivt på att arbete påbörjats med att se över landstingets rutiner för
uppvaktningar och gåvor. Det är viktigt att det säkerställs att Skatteverkets
regelverk beaktas för att minska risken för felaktig skattehantering.
Extern handledning
Kontot består av 694 verifikat på tillsammans 6,4 mnkr. Vi har granskat 20
verifikat. Vi har noterat följande:
I stort har kontot använts för handledning av chefer, ledningsgrupper och
medarbetare/arbetsgrupper. En generell iakttagelse är att kostnaderna avser
både extern handledning som avser chefstöd i ledarskapsfrågor och stöd till
medarbetare/arbetsgrupper i frågor som rör patienter. Det finns ingen
anvisning för vad kontot ska användas till.
Vår granskning visar att 15 av de 20 granskade fakturorna delvis saknar
uppgifter, främst om syfte, vilken tjänst som köpts och vem/vilka som
deltagit i den externa handledningen. Det går inte att bedöma om inköpen
varit ändamålsenliga och om kontraattest varit nödvändig.
För ett verifikat som bokförts på kontot kan det finnas risk att det är en
kombination av köp av inhyrd personal och chefshandledning, men hela
kostnaden har bokförts som extern handledning. Fakturan har inte hanterats
enligt attestreglementet då kontraattesterats saknas.
Vi rekommenderar att förtydliga anvisningarna för vilka kostnader som ska
bokföras på kontot. Det är viktigt att tillräckliga uppgifter framgår av
verifikaten. På grund av avsaknade uppgifter är det inte möjligt att bedöma
ändamålsenligheten med inköpet och om kostnader förts på rätt konto. Det
går inte heller att uttala sig om kontraattest varit nödvändig.
Kontogruppen för inhyrd personal
Kontogruppen innehåller sex konton. Ett konto benämns inhyrd personal
och fem konton finns för olika professioner. Tre konton har använts i den
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löpande redovisningen, för personal, läkare och sjuksköterskor. Tre konton
har inte använts, för arbetsterapeuter, psykoterapeuter och psykologer.
Kontona består av består av 3 090 verifikat på tillsammans 142 mnkr. Vi har
granskat 100 verifikat. Kostnaderna är förda på rätt konto och fakturona
uppfyller kravet på innehåll. Inköpen av inhyrd personal för läkare och
sjuksköterskor har skett från leverantörer som landstinget har avtal med.
Följsamhet av rutin för dispensansökan
På intranätet finns information om nya avtal för hyrpersonal från april 2018.
En gemensam nationell satsning görs för att vara oberoende av hyrpersonal
senast 1 januari 2019. Restriktivitet gäller om inhyrd personal ska anlitas.
Arbetsätt beskrivs för hur verksamheten så gå tillväga om behov uppstår av
att anlita hyrpersonal. En blankett används ”Dispensansökan inhyrd
personal” som fylls i av verksamhetschefen, godkänns av divisionschefen
och som sedan beslutas av hälso-och sjukvårdsdirektören, innan avrop görs.
När dispensansökan är beslutad ska den sändas via e-post till en
mejlbrevlåda. Enligt chefssekreteraren, Administrativa enheten, Hälso- och
sjukvården, registreras dispensansökan i ärendehanteringssystemet.
För 11 granskade verifikat i kontogruppen för inhyrd personal ovan, som
avser hälso-och sjukvården, bad vi om kopia av dispensansökan från
ärendehanteringssystemet. Vid tidpunkten för vår granskning visar resultatet
att vi har fått en kopia av en dispensansökan av chefssekreteraren. Tio
dispensansökningar saknades vid tidpunkten för vår granskning.
För fem granskade verifikat för inhyrd personal, som avser primärvården,
bad vi också om kopia av dispensansökan från ärendehanteringsystemet.
Vid tidpunkten för vår granskning visar resultatet att för två av verifikaten
fanns dispensansökningar och för två saknades det. För ett verifikat fanns
två dispensansökningar för samma period och vårdcentral registrerade. Det
gör att det utifrån verifikatets och dispensansökningarnas innehåll av
uppgifter, är svårt att bedöma om någon eller vilken av
dispensansökningarna som ska kopplas till verifikatet.
Vi rekommenderar att tillämpning av rutinen för dispensansökan säkerställs.
Detta för att minska risken att inhyrd personal anlitas utan att
dispensansökan upprättas, godkänns och diarieförs.
Övriga kostnader rekrytering
På kontot finns 48 transaktioner och saldot på kontot uppgår till 2,1 mnkr.
Vi har granskat fem verifikat och de granskade fakturororna kommer från
leverantörer som finns i landstingets avtalsdatabas.
Dokumenterade rutiner finns för rekrytering men inte specifikt för
utlandsrekrytering.
Enligt anvisning för kontotillämpning ska kostnader i samband med
rekrytering av personal bokföras på rekryteringskostnader. Exempel på
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kostnaderna är resor till anställningsintervjuer, kostnader för
språkundervisning före anställning, rekryteringsannonser och arvoden till
rekryteringskonsulter.
Vår granskning visar att kontotillämpning inte helt följer anvisningarna och
att det finns otydligt underlag för några av leverantörsfakturorna.
Vi rekommenderar att landstinget säkerställer kontotillämpningen enligt
anvisningen.
Hantering av moms vid utrikeshandel
Enligt rutin för rapportering till Skatteverket vid omvänd skattskyldighet ska
landstinget redovisa både ingående och utgående moms. Ingående moms
återsöks i kommunersättningssystemet, eller om det avser skattepliktig
verksamhet, via skattedeklarationen. I ekonomisystemet kodas
leverantörerna med särskilt kod för att kunna fånga upp inköp samt att
sammanställa i en rapport som används som underlag till deklarationen.
Vi har granskat ett litet urval verifikat bland de granskade
leverantörsfakturorna. Vår granskning visar att alla leverantörsfakturorna
fanns med i underlag till deklarationen. Vår bedömning är att redovisning av
omvänd skattskyldighet hanteras enligt anvisningen.
Sjukvård övrigt
På kontot finns 457 transaktioner och saldo på kontot uppgår till 28 mnkr.
Vi har granskat 31 verifikat.
På kontot bokförs bland annat kostnader för gas, ögonoperationer, nationella
kvalitetsregistret, klinisk behandlingsforskning, samverkansnämnden,
Vårnäs behandlingshem samt Försäkringskassans debiteringar för akutvård
utomland.
Vår granskning visar att i fyra fall är det oklart om rätt konto har tillämpats
för bokföring av hyr- eller personalkostnader. Intäkter har bokförts på
kostnadskontot i 11 fall. Enligt uppgift vid faktaavstämning avser intäkterna
vidarefakturering av utomlänspatienter och att verksamheten har övergått
till att fakturera dessa via intäktskontot. I ett fall var fakturaadress direkt till
verksamheten vilket inte följer leverantörsfakturarutinen.
Vi rekommenderar att intäkterna som bokförts på kostnadskontot korrigeras.
Kvittning mellan intäkter och kostnader är inte enligt god redovisningssed.
Det är också viktigt att hyr- eller personalkostnader bokförs på rätt konto för
att kunna få korrekt uppföljning och statistik.
Övriga kostnader information och PR
På kontot finns 109 transaktioner och saldo på kontot uppgår till 0,6 mnkr.
Vi har granskat 11 verifikat. Vår granskning visar att i ett fall framgår inte
av underlag vad kostnaden avser och i ett fall har representationskostnader
bokförts på kontot.
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Övriga främmande tjänster
På kontot finns 401 transaktioner och saldo på kontot uppgår till 15 mnkr.
Vi har granskat 40 verifikat.
Vår granskning visar att utbildnings- och konferenskostnader har bokförts
på kontot. I tre fall framgår det tydligt uppgifter om deltagare och syfte av
underlagen men inte uppgift om eventuell vidarefakturering. Det är oklart på
vilket konto dessa kostnader ska redovisas. Kostnader för stipendier från
Hälsoval bokförs på kontot i sju fall. Dessa kostnader bör inte bokföras på
detta konto. Tre av verifikaten avser påminnelseavgifter. I ett fall framgår
inte vad eller vem kostnaden avser. Och ett av verifikaten avser utbildning
som borde ha redovisats som utbildning.
Det är viktigt att tillämpa kontoplanen konsekvent ur uppföljningssynpunkt.
Övriga kostnader
På kontot finns 364 transaktioner och saldo på kontot uppgår till 4 mnkr.
Vi har granskat 31 verifikat.
Vår granskning visar att inköp av blommor (ordermatchning) bokförs på
kontot. Av underlaget framgår inte uppgifter som syfte och mottagare samt
att kontotillämpning är felaktigt. I ett fall har projektbidrag till VerdandiBrandkärr med 400 tkr bokförts på kontot. Enligt uppgift vid
faktaavstämning avser kostnaden för en köpt tjänst avseende brukarrevision
gällande missbruksvård i Sörmland.
Vidare har intäkter bokförts på kostnadskontot vid fyra fall. I ett fall har
kostnadskontot använts för redovisning av erhållet bidrag som borde ha
bokförts som intäkt. Posten påverkar inte saldo på kontot då detta har
överförts vidare. I ett fall handlar det om inköp av teaterföreställningar men
uppgifter om syfte och deltagare framgår inte. Uppgifterna har framkommit
vid faktaavstämning och kostnaden avser utbildningstillfälle i teaterform i
Sex och samlevnad till alla i årskurs 8 i södra länsdelen.
Vi har vid tidigare års internkontrollgranskning noterat att årligt
organisationsbidrag till Stiftelsen Fontänhuset har betalats av Division
Psykiatri och funktionshinder. Vi rekommenderade då att bidraget bör
hanteras enligt landstingsstyrelsens rutiner för organisationsbidrag. Av
svaret framgick att Ekonomienheten kommer att se över hanteringen.
Landstingsstyrelsen har beslutat om ett avtal 12 med Stiftelsen Fontänhuset.
Avtalet gäller perioden 2018-01-01—2022-12-31. Vi har noterat att
Divisionen Psykiatri och funktionshinder har betalat bidrag till Stiftelsen
Fontänhuset med 663 tkr enligt beslutet. Bidraget borde ha bokförts på
konto för organisationsbidrag.

12

Landstingsstyrelsen § 39/18, Avtal mellan Landstinget Sörmland och Fontänhuset i
Nyköping
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Vi har följt rutinen för direktupphandling vid ett verifikat och har inget att
anmärka på.
Det är viktigt att tillräckliga uppgifter framgår i verifikaten så att det går att
bedöma att de hanterats på ett ändamålsenligt sätt.
Arvode uppdragstagare
På kontot finns 118 transaktioner och saldo uppgår till 1,6 mnkr. Vi har inte
granskat kostnader som hanteras via lönesystemet.
Vår granskning visar att 421 tkr hyrpersonal- eller konsultkostnader har
bokförts felaktigt på kontot. Dessa fakturor avser inte kostnader för
personal enligt kontodefinition och kommer från leverantörer som vi inte
kan finna i landstingets avtalsdatabas. I två fall har landstinget betalat lön
till privatpersoner utan sociala avgifter. Enligt uppgift vid faktaavstämning
kommer dessa att korrigeras.
Enligt landstingets anvisningar redovisas i kontoklass 4 samtliga kostnader
för landstingets personal och förtroendevalda. Med landstingets personal
avses både anställd och tidigare anställd (pensionerad) personal och
uppdragstagare, som enligt lagstiftning om sociala avgifter likställs med
anställda. Lön i bokslutsstatistiken definieras som kontogrupperna 40,41
och 43 enligt L-Bas 2013, kontoplan för landstingens externredovisning.
Vi noterar att det på kontot fortfarande redovisas kostnader som borde
redovisas på andra konton. Vi lämnade rekommendation år 2016 att
landstinget ser över definitioner och harmoniserar kontotillämpningen samt
upprättar anvisningar för tillämpningen. Vi ser positivt på att landstinget nu
har landstinget anvisning för kontotillämpning av flera konton.
Vi rekommenderar att landstinget säkerställer kontotillämpning enligt
anvisningen. Redovisning på fel konto innebär att kostnader för
inhyrdpersonal och konsulter inte bli helt korrekt i redovisningen,
bokslutsstatistik och nationell uppföljning.
Vi rekommenderar vidare att landstinget säkerställer att ersättning till
uppdragstagare i form av lön hanteras korrekt.
Vårdköp uppdragstagare/konsulter
På kontot finns 96 transaktioner och saldo uppgår till 2 mnkr. Vi har
granskat 18 verifikat.
Enligt anvisning ska här redovisas kostnader för uppdragstagare/konsulter
som utför hälso- och sjukvård och som vi normalt inte har anställda. Även
konto Övriga verksamhetsanknutna tjänster tillämpas för dessa kostnader.
Vår granskning visar att i fem fall avser kostnaden hyrpersonal enligt
fakturorna. Det redovisas också kostnader för psykolog där det är oklart
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vilken tjänst landstinget har köpt och därmed är det oklart hur kontering av
dessa kostnader ska vara.
Vi rekommenderar att tydliggöra anvisningar för konteringen av
psykologkostnader för bland annat att kunna säkerställa att
hyrpersonalkostnader redovisas korrekt.
Övriga verksamhetsanknutna tjänster
På kontot finns 455 transaktioner och saldo på kontot uppgår till 24,8 mnkr.
Enligt anvisning redovisas här kostnader för uppdragstagare/konsulter som
utför hälso- och sjukvård och som vi normalt inte har anställda.
Vi har granskat 35 verifikat.
Vår översiktliga kontoanalys visar att på kontot bokförs kostnader bland
annat för neuropsykiatriska utredningar, röntgenutredningar och fakturor
från Landstingsservice för tjänster. Vi har noterat att kostnader bland annat
för röntgenutredningar numera redovisas korrekt.
I ett fall framgår det inte av underlaget vad kostnaden avser. I två fall avser
kostnaden hyrpersonal enligt fakturan. Det redovisas också kostnader för
psykolog där det är oklart vilken tjänst som landstinget har köpt och det är
därmed oklart hur kontering av dessa kostnader ska vara. Flera av dessa
fakturor kommer från leverantörer som inte finns i landstingets
avtalsdatabas.
Vi rekommenderar landstinget att tydliggöra anvisningar för konteringen av
psykologkostnader bland annat för att säkerställa att hyrpersonalkostnader
redovisas korrekt.
Konsultarvode spec. utredningar
På kontot finns 372 transaktioner och saldo på kontot uppgår till 13 mnkr.
Enligt anvisning ska det på detta konto redovisas konsultarvoden för
speciella konsultationer och utredningar som avser tekniska, administrativa,
ekonomiska och skattefrågor med mera. Vi har granskat 37 verifikat.
Vår granskning visar att i två fall avser kostnaden personal utanför
landstinget som ingår i IT-samverkan mellan landstingen/regioner.
Kostnaderna har fakturerats med och utan moms. Det är oklart om
kontotillämpning är korrekt. I tre fall borde kostnaderna bokförts på ett
annat konto.
Vi rekommenderar att landstinget säkerställer kontotillämpningen enligt
anvisningen.
Kost och logi vid resor i tjänster
På kontot finns 2 130 transaktioner och saldo på kontot uppgår till 8,6 mnkr.
Vi har granskat 67 verifikat. Enligt anvisning ska på detta konto redovisas
kostnader i samband med anställdas resor i tjänsten.
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Vår granskning visar att tillämpning av kontoplanen inte är helt enligt
anvisningen. Patienternas logikostnader samt kostnader för personalbostäder
bokförs också på kontot. I ett fall framgår det inte vad kostnaden avser. I två
fall saknas kontraattest och fakturan har skickats direkt till verksamheten
vilket inte följer landstingets rutiner för leverantörsfakturor. I ett fall har
intäkter bokförts på kostnadskontot.
Vi rekommenderar att landstinget tydliggör anvisningen för
kontotillämpning. Vidare rekommenderar vi att intäkter bokförs på
intäktskonton. Kvittning mellan intäkter och kostnader är inte enligt god
redovisningssed.
Finansiella kostnader
Vi har noterat att räntekostnader för leverantörsskulder redovisas på flera
konton och kontotillämpning är inte konsekvent. Enligt uppgift vid
faktaavstämning kommer detta ses över.
Rutin för hantering av landstingets kodplan med beslutsattestanter
Enligt landstingstyrelsens delegationsordning är det ekonomidirektören som
årligen och löpande ansvarar för att utse beslutsattestanter och ersättare. Av
dokumentet ”Landstingets kodplan med beslutsattestanter” framgår de
aktuella uppgifterna. Enligt Redovisningsenheten innehåller dokumentet
alltid aktuella uppgifter då det uppdateras kontinuerligt och veckovis,
utifrån förändringarna som mejlas enligt en mall till en funktionsbrevlåda,
av ansvarig ekonom.
Redovisningsenheten och Samlad redovisning hanterar mallen enligt interna
rutiner. Mallen är underlag för behörigheter i systemet för beställning och
fakturahantering, ekonomisystemen samt lönesystemet.
Vi bedömer att rutinerna för hantering av landstingets kodplaner med
beslutsattestanter fungerar tillfredställande.

Landstingsdirektörens redovisning
Den totala budgeten för landstingsdirektörens egen ansvarskod och
kostnadsställen 13 för 2018 är 34,9 mnkr (för 2017, 33 mnkr). Budgeten
innehåller bland annat personalkostnader och övriga kostnader för
landstingsdirektörens medarbetare, konsultkostnader och kostnader för
utredning inför regionbildningen.
Vi har granskat 85 verifikat utifrån gällande anvisningar inom landstinget
för att kunna bedöma den interna kontrollen i löpande redovisning. Vi har
översiktligt granskat landstingsdirektörens resultaträkning samt gjort
kontoanalyser och stickprov på totalt 13 konton.

13

Enligt ekonomisystemet för Ansvar 75000 Jan Grönlund, kostnadsställe 7500
Ledningsadministration och 7501 LD projekt
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Kurs- och konferensavgift
Kontot består av sju verifikat och saldo uppgår till 17 tkr. Granskningen
visar att ett verifikat som kontrollerats på kontot avser endagskonferens som
landstingsdirektören deltagit på och kontraattest saknas. Enligt uppgift vid
faktaavstämning har kontrattest utförts i efterhand.
Uppvaktning och gåvor till personal
På kontot finns två transaktioner och saldo uppgår till 0,6 tkr. Enligt
anvisning ska bland annat uppgifter om syfte och mottagare framgå. Vi har
granskat ett verifikat. Uppgifterna framgår tydligt av underlagen.
Bidrag till organisationer
Kontot består av ett verifikat på 50 tkr. Vi har granskat verifikatet som avser
projektmedel för kostnader för studiecirkelmaterial. Det saknas information
om beslut för projektmedel i landstingets system för beställning och
fakturahantering. Vi har mottagit kompletterande uppgifter vid
faktaavstämningen som styrker utbetalningen.
Reparation och underhåll av bilar
Konto består av nio verifikat på tillsammans 28 tkr. Vi har granskat tre
verifikat utan anmärkning.
Extern representation
På kontot finns ett verifikat på 0,3 tkr som avser en extern avtackning.
Enligt anvisning ska bland annat syfte och mottagare framgå. Vi har
granskat verifikatet och har inget att anmärka på.
Konsultarvode speciella utredningar
Kontot består av 15 verifikat på tillsammans 1 511 tkr. Vi har granskat två
verifikat och det saknas en tydlig beskrivning på fakturan av vad det är för
arbete som utförts och syftet. Leverantörerna finns inte i avtalsdatabasen. Vi
har mottagit kompletterande uppgifter vid faktaavstämningen som anger
utfört arbete, syfte och underlag från direktupphandling. Enligt uppgift från
chefssekreteraren följs rutiner för inköp och landstingsstyrelsens
delegationsordning om det finns behov av konsulttjänster som inte är
upphandlade. Rutinen för direktupphandling har därmed följts och vi har
inget att anmärka på för de två granskade verifikaten.
Det är viktigt att tillräckliga uppgifter framgår i verifikaten så att det går att
bedöma att de hanterats på ett ändamålsenligt sätt.
Rutin för kontraattest
Vi har intervjuat assistenten på Administrativa enheten och
chefssekreteraren som redogjort för hur rutinen för kontrattest tillämpas i
praktiken. I system för beställning och fakturahantering är det
chefssekreteraren som granskar och attesterar landstingsdirektörens
fakturor. När det rör sig om personliga kostnader så går de fakturorna alltid
till assistenten för kontraattest. Fakturorna skrivs ut i pappersform och
kontraattesteras av landstingsstyrelsens ordförande. Politikerna har inte
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behörighet i systemet. Kontraattesterade papperskopior förvaras i en pärm
på Administrativa enheten.
Vår granskning visar att följsamheten till rutiner för attestering och inköp
samt direktupphandling är tillfredställande. Vår bedömning i stort är att
hanteringen av landstingsdirektörens redovisning sker enligt regelverket.

Förtroendemannaorganisationens redovisning
Den totala budgeten för förtroendemannaorganisation för 2018 är 43 mnkr
(för 2017 42 mnkr) enligt landstingsstyrelsens budget 14. Budgeten
innehåller bland annat partistöd och kostnader för landstingsfullmäktige,
styrelsen och nämnder samt övriga politiska organ.
Vi har granskat 31 verifikat utifrån gällande anvisningar inom landstinget
samt följsamhet mot kommunallagen avseende redovisning av partistöd för
att kunna bedöma den interna kontrollen i löpande redovisning. Vi har
översiktligt granskat förtroendemannaorganisationens resultaträkning samt
gjort kontoanalyser och stickprov på totalt17 konton.
Kurs- och konferensavgift
På kontot finns 60 transaktioner och saldo uppgår till 192 tkr. Enligt
anvisning ska bland annat uppgifter om syfte och deltagare framgå. Vi har
granskat sju verifikat. Uppgifterna framgår tydligt av underlagen.
Uppvaktning och gåvor till personal
På kontot finns åtta transaktioner och saldo uppgår till 3 tkr. Enligt
anvisning ska bland annat uppgifter om syfte och mottagare framgå. Vi har
granskat två verifikat. Uppgifterna framgår tydligt av underlagen.
Förtäring och lokalkostnader för möten/sammankomster
På kontot finns 30 transaktioner och saldo uppgår till 198 tkr. 12 verifikat
avser interna debiteringar. Enligt anvisning ska bland annat uppgifter om
deltagare och syfte framgå. Vi har granskat tre externa fakturor.
Granskningen visar att uppgifterna framgår tydligt av underlagen.
Resekostnader
På kontot finns 79 transaktioner och saldo uppgår till 92 tkr. Enligt
anvisning ska bland annat uppgifter om resenär och syfte framgå. Vi har
granskat åtta verifikat. Ersättningar för resekostnader via löner ingår inte i
granskningen. Granskningen visar att uppgifterna framgår tydligt av
underlagen. Alla inköp av biljetter har skett via avtalade leverantörer.
Logikostnader
På kontot finns 30 transaktioner och saldo uppgår till 194 tkr. Enligt
anvisning ska bland annat uppgifter om resenär och syfte framgå. Vi har

14

Landstingsstyrelsen § 203/17, Landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 20182020
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granskat fyra verifikat. Ersättningar för logikostnader via lönesystemet ingår
inte i granskningen.
Vår granskning visar att uppgifterna framgår tydligt av underlagen. I ett fall
har landstinget betalat logikostnader för personer utanför landstinget. Enligt
uppgift vid faktaavstämning är detta enligt nuvarande samverkansmodell.
Dessa kostnader behöver redovisas som representation då bland annat
momsavdrag är begränsat. Vi rekommenderar att detta korrigeras.
Extern representation
På kontot finns två transaktioner och saldo uppgår till 2 tkr. Enligt anvisning
ska bland annat uppgifter om mottagare och syfte framgå. Vi har granskat
ett verifikat och har inget att anmärka på.
Rutin för kontraattest
Enligt assistenten på Administrativa enheten, som hanterar
förtroendemannaorganisationens verifikationer, är rutinen följande:
Verifikaten hantereras i systemet för beställning och fakturahantering.
Uppgifter i fakturan kontrolleras och eventuellt korrigeras innan
godkännande sker. Verifikat skrivs ut och en särskild blankett bifogas. Att
detta görs i pappersorm är för att politikerna inte har behörighet i systemet.
På blanketten skriver administratören in kodsträngen, summa och sin
granskningssignatur.
Verifikatet och blanketten lämnas till den person som ska beslutsattestera
enligt det beslutade rutinen för attestreglementet. Beslutsattestanten
kontrollerar av att verifikatet är korrekt och beslutsattesterar på blanketten.
Kontraattest görs på blanketten av chefen för Administrativa enheten.
Assistenten får tillbaka underlagen och om information som inte finns på
fakturan skrivits dit, läggs informationen in i kommentarsfältet i systemet.
Assistenten attesterar i systemet och verifikaten med bifogad blankett sätts
in i en pärm som förvararas på assistentens rum.
Vår granskning visar att kontraattest har utförts enligt rutinen på samtliga
kontrollerade verifikat. Vår bedömning är att hanteringen av
förtroendemannaorganisationens redovisning sker enligt regelverket.
Rutin för redovisning av partistödet
Enligt kommunallagen får landstinget ge ekonomiskt bidrag och annat stöd
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning om
användning av partistödet för perioden 1 januari – 31 december.
Redovisningen ska ges till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. Granskarens rapport över granskningen ska
bifogas i redovisningen.
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