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Regionstyrelsens beslut
Yttrande över revisionens granskning godkänns.
Yrkande
Ordföranden Monica Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden 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 redovisningen och rutinerna.
Granskningen har omfattat hantering av anställdas utlägg via reseräkning och
utbetalningsorder. Stickproven för utlägg visar att styrdokument och rutiner inte
är helt tydliga och inte kända. Revisorernas bedömning är att den interna
kontrollen inte är helt tillfredsställande respektive inte tillfredsställande för utlägg
och utbetalningsorder.
Revisorerna har också följt upp förra årets granskning av rutinen för
dispensansökan för hyrpersonal och redovisningen av partistöd till regionfullmäktige. Årets granskning visar att följsamheten till rutinen för dispensansökan är bättre men att den kan förbättras ytterligare. För partistödet är
bedömningen att den nya rutinen uppfyller kraven och att den interna kontrollen
är tillfredsställande.
Revisorerna emotser regionstyrelsens yttrande över rapporten samt uppgifter om
verkställda och planerade åtgärder.
Förslag till yttrande från regionstyrelsen har sammanställts i bifogad skrivelse.
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Ärendet har beretts inom ekonomistaben med stöd av regionservice och HRstaben.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-12-20
Yttrande över revisorernas granskning - Internkontrollgranskning 2019 av
administrativa system och rutiner
Granskningsrapport - Internkontrollgranskning 2019 av administrativa system och
rutiner
Beslutet expedieras till
Revisorskollegiet
Jan Grönlund, regiondirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör
Kajsa Fisk, HR-direktör
Monica Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Helena Söderquist, chef regionservice
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Yttrande över revisionens granskning Interkontrollgranskning 2019 av administrativa system
och rutiner
Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslut
Yttrande över revisionens granskning godkänns.
Ärendet
Regionens revisorer har genomfört en fördjupad granskning för att bedöma
tillförlitligheten och den interna kontrollen i redovisningen och rutinerna.
Granskningen har omfattat hantering av anställdas utlägg via reseräkning och
utbetalningsorder. Stickproven för utlägg visar att styrdokument och rutiner inte
är helt tydliga och inte kända. Revisorernas bedömning är att den interna
kontrollen inte är helt tillfredsställande respektive inte tillfredsställande för
utlägg och utbetalningsorder.
Revisorerna har också följt upp förra årets granskning av rutinen för
dispensansökan för hyrpersonal och redovisningen av partistöd till regionfullmäktige. Årets granskning visar att följsamheten till rutinen för dispensansökan är bättre men att den kan förbättras ytterligare. För partistödet är
bedömningen att den nya rutinen uppfyller kraven och att den interna kontrollen
är tillfredsställande.
Revisorerna emotser regionstyrelsens yttrande över rapporten samt uppgifter om
verkställda och planerade åtgärder.
Förslag till yttrande från regionstyrelsen har sammanställts i bifogad skrivelse.
Ärendet har beretts inom ekonomistaben med stöd av regionservice och HRstaben.
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Beslutsunderlag
Yttrande över revisorernas granskning - Internkontrollgranskning 2019 av
administrativa system och rutiner
Granskningsrapport - Internkontrollgranskning 2019 av administrativa system
och rutiner
Beslutet expedieras till
Revisorskollegiet
Jan Grönlund, regiondirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör
Kajsa Fisk, HR-direktör
Monica Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Helena Söderquist, chef regionservice
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Revisionen

Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2019 av
administrativa system och rutiner
Landstingets revisorer har genomfört en fördjupad granskning för att bedöma tillförlitligheten
och den interna kontrollen i redovisningen och rutinerna. Granskningen har omfattat hantering av
anställdas utlägg via reseräkning och utbetalningsorder.
Stickproven för utlägg visar att styrdokument och rutiner inte är helt tydliga och inte kända och
revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande respektive inte
tillfredsställande för utlägg och utbetalningsorder.
Revisorerna har också följt upp förra årets granskning av rutinen för dispensansökan för
hyrpersonal och redovisningen av partistöd till regionfullmäktige. Årets granskning visar att
följsamheten till rutinen för dispensansökan är bättre men att den kan förbättras ytterligare. För
partistödet är bedömningen att den nya rutinen uppfyller kraven och att den interna kontrollen är
tillfredsställande.
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.
Avsnittet utlägg via reseräkning:
Revisorernas rekommendation: att rutinerna och styrdokumentet tydliggörs för vad som ska
gälla för hantering av utlägg via reseräkning, och i förhållande till andra rutiner.
Regionstyrelsens svar: Från och med 2020-01-01 renodlas rutinen för anställdas utlägg i tjänsten
så att utbetalningar enbart sker via lönesystemet. Där finns sedan tidigare en etablerad process
för reseräkningar och genom att använda den kan visst dubbelarbete undvikas och säkerheten i
rutinen öka.
Revisorernas rekommendation: att det säkerställs att rutinerna tillämpas och är kända.
Regionstyrelsens svar: Informationen på Insidan om utlägg har uppdaterats så att det framgår att
reseräkningsrutinen ska användas. Utbetalningsorder för anställdas utlägg som skickas in
kommer inte att effektueras utan skickas tillbaka med hänvisning till reseräkningsrutinen.
Revisorernas rekommendation: att det säkerställs att redovisningen blir rättvisande
Regionstyrelsens svar: En översyn av hur utlägg konteras i lönesystemet har gjorts och vissa
förändringar genomförts för att konteringen bättre ska stämma överens med de utläggstyper som
normalt förekommer. För att det praktiskt ska fungera behöver en viss förenkling göras och udda
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utlägg får konteras som övrig kostnad under året. Inför varje årsbokslut kommer en uppföljning
att göras av det kontot så att väsentliga belopp för utlägg vid behov kan bokas om till ett annat
mer rättvisande konto.
Avsnittet utbetalningsorder:
Revisorernas rekommendation: att tillämpningen 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.
Regionstyrelsens svar: Utbetalningar via utbetalningsorder hanteras idag i en något annorlunda
process jämfört med leverantörsfakturor. Det är i sig inte önskvärt, men har varit den lösning
som funnits att tillgå. Under 2020 är planen att utbetalningsorder ska hanteras i ett automatiserat
attestflöde på samma sätt som leverantörsfakturor, vilket kommer att öka säkerheten.
Minst lika viktigt är att minimera antalet utbetalningsorder och under de senaste åren har
volymen utbetalningsorder minskats kraftigt, bland annat genom att det införts alternativa
utbetalningssätt för bidrag och för återbetalningar till privatpersoner. Det finns flera liknande
utbetalningar som kan förändras så arbetet med att minska volymen kommer att fortgå.
Informationsinsatser har genomförts med berörd personal under året och i samband med att
verksamheten fick ta del av resultatet av revisionens granskning.
Uppföljning av rutinen för utbetalningsorder finns med i regionstyrelsens internkontrollplan för
2020 för att säkerställa att kontrollen förbättras och att de anvisningar som finns i
ledningssystemet efterlevs.
Revisorernas rekommendation: Det är viktigt att rutin för leverantörsfaktura tillämpas för att
minska risken för fel i hanteringen och redovisningen.
Regionstyrelsens svar: Revisionen har noterat att en leverantörsfaktura har hanterats via
utbetalningsorder. Förklaringen till detta är att leverantören i det aktuella fallet inte var
registrerad för F-skatt vilket innebär att skatteavdrag ska göras av regionen. För sådana fall finns
en särskild rutin och den har tillämpats.
Revisorernas rekommendation: En gemensam rutin för hantering av moms avseende laddning
av frankeringsmaskiner
Regionstyrelsens svar: Rutinen kommer att ses över.
Avsnittet dispensansökan för hyrpersonal:
Revisorernas rekommendation: att rutinen och blanketten för dispensansökan förtydligas
ytterligare och även kopplingen dem emellan samt att kontrollmoment i internkontrollplanen
utvecklas.
Regionstyrelsens svar: Blanketten för dispensansökningar uppdaterades under hösten. Rutin och
blankett samt kopplingen dem emellan kommer ses över ytterligare. Översyn och eventuell
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utveckling av kontrollmoment för inhyrd personal kommer arbetas in i internkontrollplan för
2021.

På regionstyrelsens vägnar

Monica Johansson

Jan Grönlund

Regionstyrelsens ordförande
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