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Regionstyrelsens beslut
Svar på revisorernas granskning av interkontroll i den löpande redovisningen
2018 godkänns.
Jäv
Lennart Svensson (VfP) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.
Proposition
Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Ärendet
Regionens revisorer har genomfört en fördjupad granskning för att bedöma
tillförlitligheten och den interna kontrollen i den löpande redovisningen.
Revisionens sammantagna bedömning är att den löpande redovisningen i stort sett
är tillförlitlig och upprättas med tillfredställande intern kontroll. Revisionen 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. Revisorerna lämnar efter genomförd granskning
rekommendationer för dessa områden samt för övriga punkter utifrån
granskningens resultat. Revisorerna emotser regionstyrelsens yttrande över
rapporten samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.
Förslag till svar från regionstyrelsen har sammanställts i bifogad skrivelse.
Ärendet har beretts inom ekonomistaben med stöd av regionsservice och berörda
staber.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-01-16
Svar på granskning intern kontroll 2018
År 2018 – Internkontroll i den löpande redovisningen 2018
Beslutet expedieras till
Jan Grönlund, regiondirektör
Regionens revisorer
Monica Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör
Kajsa Fisk, HR-direktör
Helena Söderquist, chef regionservice
Caroline Dexfalk, chefsjurist
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Revisionen

Svar på revisorernas granskning av internkontroll i den löpande
redovisningen 2018
Landstingets revisorer har genomfört en fördjupad granskning för att bedöma tillförlitligheten
och den interna kontrollen i den löpande redovisningen.
Revisionens sammantagna bedömning är att den löpande redovisningen i stort sett är tillförlitlig
och upprättas med tillfredställande intern kontroll. Revisionen 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. Revisorerna
lämnar efter genomförd granskning rekommendationer för dessa områden samt för övriga
punkter utifrån granskningens resultat. Revisorerna emotser regionstyrelsens yttrande över
rapporten samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.
Nedan redovisas revisorernas rekommendationer i kursiv stil. Under respektive punkt följer
regionstyrelsens svar.
Revisorernas 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.
Regionstyrelsens svar: Kontoplanen för 2019 har ändrats och kompletteras dels på grund av
förändringar i L-Bas, men även till följd av nya uppdrag med anledning av regionbildningen och
överföring av verksamhet från dotterbolagen. Det finns anvisningar för tillämpning av vissa
områden och arbetet med att komplettera dessa kommer att fortgå. De områden som revisionen
lyft fram kommer särskilt att beaktas i det arbetet.
Inom enheten Samlad redovisning planeras en intern utbildning för berörda handläggare.
Konkreta exempel från revisionens granskningsrapport kommer att tas upp och diskuteras i syfte
att förbättra tillämpningen av kontoplanen och förtydliga vilka uppgifter som behöver framgå av
olika underlag. När sådana uppgifter saknas behöver berörd verksamhet uppmanas att komma in
med kompletteringar.
Revisorernas rekommendation: att tillämpning av rutinen för dispensansökan säkerställs
Regionstyrelsens svar: Den 21 juni 2018 tog Hälso- och sjukvårdsdirektören beslut om nya
rutiner för dispensansökan för inhyrd personal. Beslut om att få anlita inhyrd personal inom
division Kirurgi, Medicin, Medicinsk Service, Psykiatri och Funktionshinder tas av Hälso- och
sjukvårdsdirektör. Inom Division Primärvård tar divisionschef Primärvård besluten och en
särskild uppföljning görs med Hälso- och sjukvårdsdirektör vid månatliga uppföljningsmöten.
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Rutinerna innehåller anvisningar om vad som ska framgå av ansökan och vilka underlag som ska
lämnas in. Särskilda möten kring dispenserna har inrättats med start i augusti 2018. Vid beviljad
dispens görs alla avrop via avropssamordnare. Tillämpning av rutinen har stärkts löpande under
hösten 2018 i och med det förändrade arbetssättet.
Revisorernas rekommendation: att ersättning till uppdragstagare i form av lön hanteras korrekt
Regionstyrelsens svar: Alla nya leverantörer kontrolleras med avseende på om de har F-skatt.
Skulle en uppdragstagare sakna F-skatt så finns numera en rutin som ska tillämpas i de fall
ersättningen ska hanteras som lön och skatteavdrag ska göras.
Revisorernas rekommendation: att intäkterna som bokförts på kostnadskonton korrigeras
Regionstyrelsens svar: Från och med 2019 införs skärpta lagregler vad gäller bruttoredovisning
av intäkter/kostnader och tillgångar/skulder. Rutiner för detta har införts och kommer att följas
upp under året. Inom området köpt vård har redovisningen 2018 korrigerats där intäkter bokförts
som minskad kostnad.
Revisorernas rekommendation: att tillämpning av delegationsordningen gällande utlandsresor i
tjänsten säkerställs och att riktlinjer revideras
Regionstyrelsens svar: Revisionen har framfört att man inte har kunnat finna några beslut
gällande hälso- och vårdspersonalens utlandsresor för granskningsperioden. Vår uppfattning är
att det finns en etablerad rutin och diarieförda beslut gällande utlandsresor för samma period,
men tillämpningen av rutinen kommer ytterligare följas upp via Hälso- och sjukvårdsledningen.
Riktlinjer för utlandsresor i tjänsten kommer att revideras så att dessa stämmer med aktuella
delegationsordningar.
Revisorernas rekommendation: att anvisning och instruktion för hållbara möten och resor görs
kända i verksamheterna
Regionstyrelsens svar: Alla styrande dokument hittas på Insidan via en separat sida som heter
styrande dokument, samt via Insidan om man söker på Resor.
Förutom den enskilda chefens ansvar att ta reda på vad som gäller i varje situation via till
exempel Insidan så följer HR-staben en checklista vid framtagning av ett nytt styrande dokument
eller revidering av styrande dokument som ska säkerställa spridning av information. Respektive
HR-chef/HR-specialist informerar ”sina” chefer om dokumentet. Tanken med detta är att då
finns möjlighet att ge anpassad information. Sen är det varje chefs ansvar och sprida
informationen vidare till medarbetare. Information och uppföljning av detta är en del i
implementeringen av det nya hållbarhetsprogrammet.
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På regionstyrelsens vägnar

Monica Johansson

Jan Grönlund

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör
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