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Sammanfattning
Region Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av regionens revisorer
genomfört en fördjupad granskning för att bedöma tillförlitligheten och den
interna kontrollen i redovisningen och rutinerna. Syftet med granskningen är att
kunna bedöma om regionstyrelsen och övriga nämnder säkerställer en god intern
kontroll. Granskningen omfattar regionens processer för hantering av utlägg via
reseräkningar och utbetalningsorder. Vi har också följt upp granskningen från
föregående år avseende dispensansökan för hyrpersonal och hantering av
partistöd.
Vår bedömning för de granskade rutinernas internkontroll sammanfattas enligt
tabellen.
Rutin

Inte
tillfredsställande

Utlägg
Utbetalningsorder
Dispensansökan
Partistöd

Inte helt
tillfredsställande
X

Tillfredsställande

X
X
X

Vår bedömning är att rutiner för utlägg är otydliga i sig och också i
avgränsningen mot andra rutiner samt att tillämpningen av rutinerna inte är helt
tillfredställande. Tillämpningen av rutin för hantering av utbetalningsorder är
inte tillfredsställande. För dispensansökan är vår bedömning att rutinen och
blanketten i vissa delar är otydliga i sig och även i kopplingen mellan dem.
Rutinen för partistöd bedöms fungera tillfredställande.
För att ytterligare stärka den interna kontrollen i rutinerna och redovisningen
rekommenderar vi regionstyrelsen att:
•

•
•
•
•

•

Region Sörmland
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Tydliggöra rutinerna och styrdokumentet för vad som ska gälla för
hantering av utlägg via reseräkning och även förhållandet till övriga
rutiner
Säkerställa att rutinerna för utlägg tillämpas, är kända och att
redovisningen blir rättvisande
Säkerställa tillämpningen av rutin för utbetalningsorder
Överväga en regiongemensam rutin för hantering av moms avseende
laddning av frankeringsmaskiner
Förtydliga rutinen och blanketten för dispensansökan ytterligare och
även i kopplingen dem emellan samt att utveckla kontrollmomentet i
internkontrollplanen
Stärka tillämpningen av huvudregeln att alltid begära en
leverantörsfaktura vid inköp av varor och tjänster
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Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet är att kunna bedöma om regionstyrelsen och övriga nämnder säkerställer
en god intern kontroll i administrativa system och rutiner.
Den övergripande revisionsfrågan är om regionstyrelsen och övriga nämnder
säkerställer en god intern kontroll i regionens hantering för utlägg via
reseräkning, utbetalningsorder samt rutiner kring och dispensansökan för
hyrpersonal och partistöd.
Granskningsurval omfattar alla regionens verksamheter under perioden 1
januari-31 maj 2019. Regionens bolag ingår inte.

Revisionskriterier och metod
Revisionskriterierna är lagar, rekommendationer, interna styrdokument och
rutiner. Hänvisning till lagar och regelverk framgår av respektive
granskningsområde.
Vi har granskat genom dokumentstudier, stickprov och kompletterande
frågeställningar via e-post. Granskningen har genomförts genom ett urval av
verifikat i ekonomisystemet, det personaladministrativa systemet och
ärendehanteringssystemet.
Granskningsanteckningar har lämnats för faktaavstämning och synpunkter har
beaktats i rapporten.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 3(13)

GRANSKNINGSRAPPORT
Datum

Dokumentnummer

2019-09-30

RE-REV19-0037

Revisionen

Utlägg via reseräkning
Granskningen har utgått från en fil för utbetalda reseräkningar via
reseräkningsfunktionen i det personaladministrativa systemet Heroma. Filen
avser hela organisationen utom Öknaskolan som har en manuell hantering. Filen
innehåller ca 9 600 reseräkningar där vi genom filtrering på kostnadslag/löneart
fått fram ca 1 000 reseräkningar som enbart avser utlägg. Utlägg är indelade i
åtta olika kostnadsslag/löneart (ej moms, logi, resor, mat/livsmedel,
parkeringsavgift, resa (förmån), trängselskatt och övriga utlägg). 50 stickprov
har tagits med fokus på stora belopp som tillsammans uppgår till 376 tkr.
Stickproven motsvarar 5 %.
Iakttagelser
Det finns dokumenterade rutiner för hanteringen av egna utlägg
Det finns skriftliga rutiner 1 och instruktionsfilmer 2 på intranätet
(Insidan), Reseräkning-hantering i Heroma. Det finns tre rutiner
som avser anställdas hantering av reseräkning och de olika typer av
utlägg som varit aktuella (Bilersättning och utlägg, inrikes och
utrikes tjänsteresa). Rutinerna har ett avsnitt som heter Utlägg. Det
framgår att utlägg är övriga kostnader i samband med tjänsteresa.
Exempel är t.ex. parkering, taxi, bussbiljett m.m.

Bedömning
Godkänt
Vår bedömning är att det
finns rutiner för utlägg
via reseräkning.

När den anställde valt någon av de tre rutinerna och ska registrera
utlägg görs det under fliken Utlägg. Kostnadsslag väljs och beloppet
registreras. Ändamål/beskrivning ska anges. Attestering sker av chef
och kvitto bifogas utskrivet reseräkningsdokument som underlag.
Underlaget skickas till personalservice och måste finnas innan
löneadministratör godkänner och gör utbetalningen till den anställde.
Underlagen sparas på personalservice.
Det finns andra skriftliga rutiner på intranätet och som tangerar
utlägg, dessa är: Betalning via faktura 3(Enligt huvudregeln ska
regionen begära en leverantörsfaktura som underlag för betalning av
köpta varor eller tjänster). Utbetalning av egna utlägg via
utbetalningsorder 4 (Vid utbetalning av övriga utlägg (kursavgifter
och anställdas utlägg till verksamheten)). Av anvisningarna framgår
att skattepliktiga ersättningar och utlägg i samband med tjänsteresa
ska redovisas på reseräkning.
Rutin för att boka buss, tåg, flyg och boende 5 (Bokning av tåg och
buss görs elektroniskt via företagsavtal eller via avtalad resebyrå).
Hotell och boende ska göras via avtalad resebyrå för att
klimatkompensation ska ske och för att uppnå kostnadseffektivitet. I
samtliga fall sker betalning mot leverantörsfaktura.
Det finns ett styrande dokument, Sörmlands resepolicy Resor och
möten i tjänsten-Anvisning 6 . Här anges att utlägg i samband med
1

http://insidan.dll.se/service-och-stod/support-och-kundtjanst/helpdesk-for-heroma--hr/heroma-helpdesk/reserakning
http://insidan.dll.se/anstallning-och-arbetsmiljo/Tidrapportering/
3
http://insidan.dll.se/arbetssatt/gemensamt-stod/hantera-ekonomi/ekonomi-hitta-snabbt/utbetalningsorder
4
http://insidan.dll.se/arbetssatt/gemensamt-stod/hantera-ekonomi/ekonomi-hitta-snabbt/utbetalningsorder/
5
http://insidan.dll.se/service-och-stod/boka-och-bestall/moten-och-konferenser/busstagflygochhotell/
6
http://insidan.dll.se/service-och-stod/boka-och-bestall/moten-och-konferenser
2
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tjänsteresa (parkeringsavgift, trängselskatt, biljetter m.m.) ska
styrkas med kvitto och medarbetaren registrerar utläggen i Heroma.
Rutinen följs och säkerställer rätt hantering
För 33 av stickproven har den anställde valt kostnadslaget för övriga
utlägg eller utlägg ej moms. Det som sedan registrerats är bl.a.
utlägg som avser flygresor, hotell, tågbiljetter, licenskostnad för
mjukvara, projektor och kursavgifter. Detta är inte enligt
reseräkningsrutinerna i delen av som heter Utlägg och som ska avse
övriga kostnader i samband med tjänsteresa (parkering, taxi,
bussbiljett m.m.).
För 10 av stickproven har kostnadslag utlägg logi och för sex
stickprov utlägg resa valts. Av texten framgår det att utlägget avser
hotell respektive tåg/flygbiljett. Det framgår inte varför den anställde
inte bokat via rutinen att boka buss, tåg, flyg och boende.
För nio av stickproven framgår inte ändamål/beskrivning tydligt.
Samtliga stickrov har godkänts av attesterande chef via reseräkning.

Hanteringen säkerställer korrekt redovisning
Ett utlägg registreras i reseräkningshanteringen under fliken Utlägg.
Något av de åtta kostnadsslag väljs och beloppet registreras.
Kostnadslaget är kopplat till en löneart som i sin tur är kopplad till
ett konto i redovisningen. Sedan går man vidare till
Sammanställningsfliken där ändamål/beskrivning för resan skrivas
in. Det går också att ange ett annat ansvar och kostnadsställe men
inte annat konto. När registrering är klar, klickar man på sparaknappen och reseräkningen skickas då för attest till chef. Utlägg
kräver alltid att kvitto bifogas till utskriven reseräkning. Kvittona
häftas fast på reseräkningsdokumentet och skickas till
löneadministratören.

Ej helt godkänt
Bedömningen är att
reseräkningsrutinerna i
delen av som heter
Utlägg och andra rutiner
som tangerar området,
inte följs fullt ut.
De olika rutinerna och
styrdokumentet som
finns är i sig otydliga
och även i
avgränsningen gentemot
varandra. De är inte fullt
ut kända i
organisationen.
Detta gör att risken ökar
för tolkningar och att
godtyckliga beslut tas
om vad som ska hanteras
som utlägg via
reseräkning. Detta
riskerar bl.a. att
administrationen ökar,
leverantörsfaktura
används inte, att avtal
inte följs, att
klimatkompensation för
flygresor uteblir och att
skattemässiga
felaktigheter och
förtroendeskada kan
uppstå om t.ex.
bonuspoäng tjänas in för
tjänsteresa och sedan
används för privat bruk.
Ej helt godkänt
Vår bedömning är att
det finns en risk att
kostnadslaget som väljs i
reseräkningsrutinen inte
överensstämmer med det
utlägget avser. Då
kostnadslaget kopplas
till löneart och ett konto
i redovisningen finns
risk att redovisningen
inte blir rättvisande.

Stickproven visar att i 33 av kostnaderna som registrerats under
kostnadslagen som övriga utlägg eller utlägg ej moms, inte bokförts
på rätt konto i ekonomisystemet. Som exempel kan ges att utlägg
för kursavgift och flygbiljett borde bokförts på kontot för kursavgift
respektive resekostnader biljetter mm men i nuvarande
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reseräkningshantering är det bokförda på konto övriga
kostnadsersättningar skattefria. Det gör att redovisningen inte blir
rättvisande.
Enligt personalservice kontrolleras att kvittot finns och att summan
överensstämmer innan utbetalning görs. Det ingår inte i nuvarande
process att kontrollera om utlägget ska hanteras enligt
reseräkningsrutinen och avsnittet för Utlägg, om rutinen följts och
om kostnadslaget som valts är rätt utifrån vad utlägget avser. Den
kontrollen bedöms vara gjord av chefen som har beslutsattesterat
den anställdes utlägg innan det hanteras och betalas ut av
personalservice.
I faktaavstämningen har det framkommit att personalservice betalar
ut samtliga utlägg via reseräkningsrutinen, inte enbart utlägg i
samband med tjänsteresa och att det är ett krav från samlad
redovisning med motiveringen att utbetalningsorder inte ska
användas.

Vi har under granskningen tagit del av att ett gemensamt arbete mellan
enheterna personalservice och redovisning tidigare påbörjats för hanteringen av
utlägg och utbetalningsorder, men att arbetet inte slutförts.
Rekommendationer

Vi rekommenderar att rutinerna och styrdokumentet tydliggörs för vad som ska
gälla för hantering av utlägg via reseräkning, och i förhållande till övriga rutiner.
Vi rekommenderar att det säkerställs att rutinerna tillämpas och är kända.
Vi rekommenderar också att det säkerställs att redovisningen blir rättvisande.

Utbetalningsorder
Vi har granskat 50 slumpmässigt valda verifikat bland utbetalningsorder. Totalt
finns det finns 1560 rader i filen men flera av dessa avser samma verifikat.
Stickproven motsvarar ca 5 % och har omfattat hela regionen.
Utbetalningsorder tillämpas bland annat för utbetalning av organisations-, partioch verksamhetsbidrag samt Movingo, ersättningar till vårdcentraler samt
utbetalningar till KPA avseende pensioner.
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Iakttagelser
Av Ekonomihandboken (Intranätet Insidan) framgår rutin för
hantering av utbetalningsorder. Enligt huvudregeln ska regionen
begära en leverantörsfaktura som underlag för utbetalning av köpta
varor eller tjänster. För utbetalningar där det inte finns någon extern
leverantörsfaktura upprättar vi själva underlag, så kallad
utbetalningsorder. Utbetalningar som avser lön, skattepliktiga
ersättningar och utlägg i samband med tjänsteresa får inte ske med
utbetalningsorder utan hanteras via lönesystemet. De generella krav
som ställs på underlag framgår bland annat av lagen om kommunal
bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för
Kommunal Redovisning samt regionens attestreglemente.
Vi har noterat brister i 41 av 50 verifikat vid granskningstillfället.
Vi har inte noterat några avvikelser för verifikat avseende
partibidragen och KPA utbetalningar. Avvikelserna avser:
• Utbetalningar som bokförts på intäktskonton –
nettoredovisning är inte enligt god redovisningssed.
• Bristfälligt underlag, t.ex. det saknas underlag som styrker
händelsen eller uppgifter i blanketten som efterfrågas
enligt rutinen.
• En dubbelregistering och dubbelutbetalning har skett. Vid
faktaavstämningen framkom att de två utbetalningarna har
skett till leverantören men att regionen har fått tillbaka den
felaktiga dubbelutbetalningen. Av underlagen framgår inte
information om återbetalningen.
• En leverantörsfaktura som har hanterats via
utbetalningsrutinen och inte via leverantörsfakturarutinen.
• En utbetalning har bokförts felaktigt i ekonomisystemet.
Vid faktaavstämningen framkom att posten nu har
korrigerats.
• Två utbetalningar avser laddning av frankeringsmaskiner.
Utbetalningarna har skett till Post Nord Sverige AB. Vid
ett fall har moms bokförts i underlaget och i det andra
fallet inte. Verksamheterna hanterar momsen på olika sätt.
Ett underlag avseende moms från Post Nord kommer när
inbetalningen har inkommit hos dem. Den ena
verksamheten beräknar momsen direkt medan den andra
verksamheten väntar tills underlaget har kommit. Det är
verksamheterna som har kontroll över att momsen blir
korrekt enligt Samlad redovisning.
• En utbetalning som avser lön enligt underlag.

Bedömning
Enligt vår bedömning behöver
tillämpning av rutinen för
utbetalningsorder stärkas. Det
är viktigt att underlagen
uppfyller kraven enligt
regelverken.
Förvaltningen behöver
säkerställa att utbetalning med
samma underlag inte ska kunna
ske och att löneutbetalning
hanteras via lönesystemet.
Det är viktigt att rutin för
leverantörsfaktura tillämpas.
Rutiner för redovisning av
ersättningar till vårdcentraler
behöver ses över för att
nettoredovisning inte är enligt
god redovisningssed. Arbete
kring det har påbörjats enligt
uppgift vid faktaavstämningen.
En regiongemensam rutin för
hantering av moms avseende
laddning av
frankeringsmaskiner bör
övervägas. Det är Samlad
redovisning som har
avstämningsansvaret för
momskonton enligt
ekonomiboken 7.

7

Ansvarsfördelning för kontoavstämning och upprättande av specifikationer för balanskonton
2019.
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Rekommendationer

Vi rekommenderar att tillämpning av rutinen för utbetalningsorder säkerställs.
Det är viktigt att underlagen uppfyller kraven enligt regelverken. Verksamheten
behöver säkerställa att utbetalning med samma underlag inte ska kunna ske och
att löneutbetalning hanteras via lönesystemet.
Det är viktigt att rutin för leverantörsfaktura tillämpas för att minska risken för
fel i hanteringen och redovisningen.
Vi rekommenderar också en regiongemensam rutin för hantering av moms
avseende laddning av frankeringsmaskiner.
Dispensansökan för hyrpersonal
I internkontrollgranskningen 2018 ingick kontroll av följsamhet av rutin för
dispensansökan för hyrpersonal i hälso-och sjukvården. Granskningen visade att
gällande rutin för dispensansökan inte följdes. Bland annat saknades ett stort
antal dispensansökningar i ärendehanteringssystemet, till stickproven av
leverantörsfakturor som gjordes.
Granskningen av följsamhet av rutin för dispensansökan har nu följts upp och
utgått från 99 slumpmässigt valda verifikat i redovisningen för kontona för
inhyrd personal, i hälso-och sjukvården. Det motsvarar 5 % av det totala antalet
på 1 929 verifikat på tillsammans 87,2 mnkr.
Iakttagelser
Det finns ändamålsenliga rutiner för hantering av dispensansökan
På intranätet 8, via en sökväg till ärendehanteringssystemet, finns rutinen
Begäran om dispens för inhyrd personal 9. I faktaavstämning har vi fått
veta att sedan juli 2019 finns också informationen om rutinen i
avtalskatalogen på intranätet med hänvisning till dispensansökan.

Bedömning
Godkänd
Bedömningen är att rutin
finns. Både rutinen och
blanketten kan göras
tydligare i sig och även i
kopplingen dem emellan.

I rutinen beskrivs arbetsätt för hur verksamheten ska gå tillväga om
behov uppstår av att anlita hyrpersonal. Enligt rutinen ska avstämning
göras med verksamhetens ekonom och HR-specialist innan
dispensansökan skickas till en gemensam e-postlåda för en första
bedömning av divisionschef. Beslut tas sedan av hälso-och
sjukvårdsdirektören om hyrpersonal får anlitas.

Vi ser positivt på det
utvecklingsarbete som
genomförts och
följsamheten till rutinen
är bättre i år jämfört med
förra året.

Blanketten Dispensansökan-inhyrd personal 10 finns på intranätet och ska
användas och ett antal obligatoriska uppgifter (behoven som finns
(tidsperiod, basenhet/avdelning, profession, antal och tjänstgöringsgrad)
8

Sökväg: Arbetsätt, Kärnprocess, Bedriva hälso- och sjukvård, Hälso- och sjukvårdsledningen, Hälso- och
sjukvårdsledningens beslut, Ledningsinfo 2018 (sedan överföring till ärendehanteringssystemet)
9
LS-LED18-0068-11, PVN18-0003-5, ledningsbeslut hälso-och sjukvården, nr 2018-10, datum 2018-06-21 .
10
Sökväg: Service och stöd, Blanketter och mallar, Hälso- och sjukvårdens blanketter, Dispensansökan inhyrd
personal
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ska fyllas i och blanketten ska undertecknas verksamhetschefen. För att
dispensansökan ska kunna bedömas ska obligatoriska uppgifter bifogas i
rapport som avser bemannings- och ekonomiskt läge,
konsekvensbeskrivning och vidtagna åtgärder.
Det framgår inte av rutinen eller blanketten att diarieföring ska göras, för
vilka delar och på vilket sätt. Det framgår inte av blanketten, under
rubriken yttrade, om det är samma sak som den första bedömning som
divisionschefen ska göra enligt rutinen och om divisionschefen ska
underteckna blanketten under rubriken yttrande.
Dispensansökan är diarieförd i ärendehanteringssystemet
I ärendehanteringssystemet diarieförs beslutade dispensansökningar. Vid
tidpunkten för vår granskning saknades dispensansökningar för sju
verifikat.
För fem verifikat är det osäkert om koppling kan göras till rätt diarieförda
dispensansökningar utifrån hur de är ifyllda vad gäller tidsperioden,
vilken professionen och basenhet/avdelning som avses.
För ett verifikat har fel dispensansökningsblankett använts och diarieförts
(den som avser anställningsrestriktivitet).

I faktaavstämningen har det framkommit att avstämningen och
rapporterna inte diarieförs. Ekonom och HR-specialist förutsätts vara
involverad i processen med avstämning med divisonschef. I division
Primärvård tas beslut av divisionschef som inför sitt beslut gör en
avstämning utifrån ansökan och rapporter och tillsammans med HRspecialist och ekonom. För övriga divisioner tas beslut av hälso- och
sjukvårdsdirektör efter gemensamt beredningsmöte då divisionschefer,
HR-chef och chefscontroller deltar. Mötet dokumenteras inte.
Rapporterna är tillgängliga och förvaras hos hälso- och
sjukvårdsledningen som underlag.

Det framgår inte tydligt
av rutinen eller blanketten
att diarieföring ska ske
och hur bifogade
rapporter hanteras

Dispensansökningar som granskats innehåller för övrigt överlag de
obligatoriska uppgifterna som anges i rutinen och på blanketten.
Dispensansökan är undertecknad av verksamhetschef
För 33 av dispensansökningarna saknas underskrift av verksamhetschef. I
faktaavstämningen har det framkommit att bedömningen har varit att om
dispensansökan mejlats från verksamhetschefen, har det ersatt underskrift
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Risk finns att hyrpersonal
anlitas utan att godkänd
dispensansökan finns. Vid
vår granskning saknades
dispensansökan för sju
leverantörsfakturor.
Det är tidskrävande/svårt
att söka efter
dispensansökningar i
ärendehanteringssystemet
då de rubriksätts på olika
sätt.
Ej helt godkänt
Vår bedömning är att det
saknas uppgift om
avstämning gjorts med
verksamhetens ekonom
och HR-specialist och vad
rapporter som bifogats
innehåller, då de inte
diarieförs.

Dispensansökan innehåller kraven enligt rutinen
Det är svårt att få en bild av om rutinen följs när det gäller om och hur
avstämning har gjorts med verksamhetens ekonom och HR-specialist
innan dispensansökan skickas till divisionschef för fortsatt beredning
inför beslut. Samma sak gäller de rapporter för bemanning-och
ekonomisk läge m.m. som enlig blanketten ska bifogas dispensansökan.
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för att underlätta arbetsflödet.

underskrift inte stämmer
överens med rutinen.
Ej helt godkänt
Bedömningen är att
arbetssättet inte fullt ut
följer rutinen. Det inte är
tydligt att/hur
divisionschef ska yttra sig
och underteckna
blanketten.

Divisionschef har yttrat sig och undertecknat dispensansökan
För 33 av dispensansökningarna saknas yttrande och/eller underskrift av
verksamhetschef. I rutinen står det att blanketten skickas med e-post till
en e-brevlåda för en första bedömning av divisionschef, innan beslut tas
av hälso- och sjukvårdsdirekören. Enligt blanketten ska divisionschef
skriva ett yttrande. Det är otydligt i blankettens utformning om yttrande
är samma sak som bedömning och om divisionschefen som ska fylla i
villkor för beslut och underteckna dispensansökan.
I faktaavstämningen har det framkommit att blanketten ska vara
undertecknad av divisionschef och att hen kan ange modifiering av eller
villkor för beslutet, under rubriken yttrande. Beslut tas efter gemensam
diskussion i ett beredande möte (hälso- och sjukvårdsdirektör,
divisionschefer samt HR-chef och chefscontroller deltar) där
divisionschefen gör en genomgång av varje dispensansökan. Yttrande
och divisionschefs rekommendation till beslut gås igenom muntligt vid
mötet och detta kan därför vara en förklaring till varför det inte alltid
dokumenterats skriftligt och att underskrift saknas.
Hälso-och sjukvårdsdirektörens beslut med underskrift
För samtliga dispensansökningar som ingår i granskningen finns
underskrift av hälso-och sjukvårdsdirektör och följer rutinen.
Leverantörsfakturans innehåll är tillräckligt för att möjliggöra
matchning mot dispensanökan
För 27 verifikat framgår det inte tydligt av leverantörsfakturan vilken typ
av profession av hyrpersonal som har hyrts in och/eller till vilken
basenhet/avdelning. Det försvårar kontroll av om kostnaden är riktig och
om den bokförts på rätt kodsträng. Matchningen mot dispensansökan
försvåras också där yrkeskategori och basenhet/avdelning anges.
Vid faktaavstämningen har det framkommit att man anser att fakturor
från leverantörerna inte är anpassade för att underlätta uppföljning
kopplad till rutinen. Verksamheten ska se till att fakturor bokförs mot rätt
konto och kan göra det utifrån den information som framgår av fakturan
som t.ex. namn på hyrpersonalen. Uppföljning sker även av controller
tillsammans med verksamheten att kostnaderna bokförts mot rätt konto.

Godkänd
Bedömning är att rutinen
följs.
Ej godkänd
Vår bedömning är att
leverantörsfakturorna inte
innehåller fullständiga
uppgifter så de så att det
på ett säkert sätt går att
koppla dem till
dispensansökan.

Leverantörsfakturor ska innehålla nödvändiga uppgifter för att på ett
enkelt sätt kunna bedöma riktigheten i fakturan och koppla denna till
beslutad dispensansökan. Otydliga leverantörsfakturor ökar risken för
felaktigheter vad gäller kostnader och redovisning. Det vore rimligt att
kunna ställa krav på fakturans innehåll från leverantören så att riskerna
minimeras.
Övriga iakttagelser som gjorts är att för tre verifikat har köp av
hyrpersonal gjorts från leverantörer som vi inte har avtal med. Två
verifikat innehåller köp av hyrpersonal för en dag mer än vad
dispensansökan är beviljat till. För ett verifikat har nettoavdrag gjorts
för boendekostnader. Nettoredovisning är inte enligt god
redovisningssed.
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Hälso-och sjukvårdens egna kontroller av rutin för dispensansökan av
hyrpersonal

I regionstyrelsens internkontrollplan för 2018 och 2019 finns ett kontrollområde
”Rutin för hyrpersonal”. Uppföljning har gjorts av kontrollområdet i
Landstingsstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 11 där tre slumpmässigt utvalda
godkända dispenser för anlitande av hyrpersonal har kontrollerats via stickprov.
Resultatet visar att samtliga blanketter var rätt ifyllda i enlighet med beslutad
rutin och kontrollen är godkänd.
Kontrollen omfattar inte något om kostnaderna för hyrpersonal, d.v.s. själva
syftet med rutinen för dispens för inhyrd personal. Av rutinen framgår att
samtliga regioner arbetar gemensamt för att bli oberoende av hyrpersonal inom
ramen för ett projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting. Målen i
rutinen anger att kostnaderna för hyrpersonal ska halveras fr.o.m. årsskiftet
2018-2019 och att i slutet av 2019 ska kostnad för inhyrd personal uppgå till
max 2 % av personalkostnaderna.
I faktaavstämningen har det framkommit att uppföljningar görs kontinuerligt av
kostnaderna för inhyrd personal (som andel av den totala personalkostnaden, på
verksamhets/divisions- och verksamhetsområdesnivå och i fakturagranskning).
Avropssamordnare sköter avropen med leverantör av hyrpersonal och ett avrop
ska bara ske om beslutad dispensansökan finns.
Då det inte görs någon uppföljning av kostnader för hyrpersonal kopplad till om
beviljad dispensansökan finns, finns en risk för att måluppfyllelsen inte nås och
att hyrpersonalkostnader uppstår som inte är beviljade enligt rutinen.
Rekommendationer

Vi rekommenderar att rutinen och blanketten förtydligas ytterligare och även
kopplingen dem emellan samt att kontrollmomentet i internkontrollplanen
utvecklas.

11

Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsstyrelsen, LS-LED18-3350-2, beslutad av regionstyrelsen 23 mars
2019 § 50-19
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Redovisning av partistödet till fullmäktige
Revisionen granskade hantering av partistödet vid föregående års
internkontrollgranskning. I kommunallagen 12 anges ett antal krav på hur
processen med partistöd ska ske. Hanteringen uppfyllde kraven förutom att
redovisningarna lämnades till fullmäktige för sent. Redovisningarna
presenterades som ett underlag för beslut om partistödet under hösten. Då
lämnade vi rekommendation att se över processen.
Vi har följt upp rutinen och iakttagelser framgår nedan.
Regelverk

Iakttagelse

Enligt kommunallagen får regionen 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.

Fullmäktige har beslutat om regler för partistöd i
november 2018 13 .

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 enligt
kommunallagen.

Vi kan inte finna att fullmäktige har beslutat om
utbetalning av partistödet under 2018 avseende 2019
utifrån fullmäktiges protokoll 14. För år 2018:s
partistöd finns det ett sådant beslut 15. Vi kan inte
finna att fullmäktige har beslutat om utbetalning av
partistödet och därför kan vi inte finna regleringen
där. Däremot framgår kraven av reglerna för
partistödet.
Av regionens budget 2019 framgår att samtliga partier
representerade i fullmäktige har redovisat hur
partistöd för 2017 och därmed får partistöd för 2019
utbetalat efter ansökan, i enlighet med regler för
partistöd. Beloppen anges i regionstyrelsens
verksamhetsplan med budget 2019-2021. Styrelsen
har beslutat om förtroendemannabudget vid sin budget
för 2019 16.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett
parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport. Beslut om att betala ut partistöd
ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

Vid faktaavstämningen framkom att en ny rutin har
upprättats. Fullmäktige kommer att besluta om
utbetalningar för 2020 under hösten där särskilt
beslutspunkt avseende utbetalning framgår. Krav på
redovisning av användning av partistödet och
granskningsrapport ska framgå. Ärendet ska ange
också vilka partier som inlämnat redovisningen i tid.

12

Kommunallag (2017:725), 4 kap 29-32 §§
Landstingsfullmäktige § 130/18, Regler för partistöd och regler för politiska sekreterare
14
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Boards/Details/216785
15
Landstingsfullmäktige § 129/17, Utbetalning av partistöd för 2018
16
Landstingsstyrelsen § 227/18, Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2019-2021
13
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