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Årsgranskning för nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet år 2019
Sammanfattning
Med avseende på verksamhetsberättelsen som upprättats vid årets slut
har revisionens granskning inte påvisat några väsentliga felaktigheter.
Bedömningen är att årets bokslut i stort är upprättat i enlighet med
gällande bokslutsinstruktioner och lag om kommunal bokföring och
redovisning samt att god redovisningssed har tillämpats.
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets
verksamhetsberättelse ger allt i väsentligt en rättvisande bild av
resultat och ställning. Verksamheten har bedrivits utifrån fullmäktiges
mål och beslut. Vi bedömer att nämnden har en tillräcklig intern
styrning och kontroll. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt som
rättvisande.
Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden att arbeta
med följande förbättringsområden:
✓ Säkerställ att nämnden delges anmälningsärenden utifrån
delegationsordning och tagna beslut
✓ Säkerställ att åtgärder redovisas vid större negativ avvikelse
jämfört med plan
✓ Säkerställ att verksamhetsplanen innehåller mätbara och
uppföljningsbara indikatorer för samtliga perspektiv
✓ Överväg att utveckla befintliga mått inom verksamhets- och
resursperspektivet till mätbara indikatorer med målvärden
✓ Säkerställ att inköp sker med avtalade leverantörer
✓ Säkerställ återrapportering om jämställhetsarbete och
anställningsstopp för administratörer
Bakgrund och syfte
Revisorerna ska, enligt kommunallagen årligen granska och pröva om
styrelser, nämnder och beredningar säkerställt att verksamheten är
genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Styrelser, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
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Revisionsfrågor och metod
Granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed och
regionens revisionsreglemente och har omfattat dels
ändamålsenlighet, det vill säga om verksamheten bedrivits utifrån
fullmäktiges mål och beslut, lagar, avtal och föreskrifter dels om
verksamheten bedrivits på ett sätt som är ekonomisk tillfredsställande,
om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontroll som
nämnden ansvarar för är tillräcklig. Detta som del av underlaget för
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen med tillhörande
redogörelse.
Revisorernas samlade bedömning delges då regionfullmäktige inför
deras beslut i ansvarsfrågan i samband med att regionens samlade
årsredovisning behandlas.
Granskningen har under året skett enligt den revisionsplan som
upprättats av revisorerna i samråd med regionfullmäktiges presidium.
Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning,
fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning. Grundläggande granskning består, enligt god
revisionssed, av två delar.
✓Granskning av måluppfyllelse
✓Granskning av styrning och intern kontroll
Granskningen är genomförd med stöd av Revisionens modell för
grundläggande granskning av nämnd. Revisionen tar löpande del av
verksamhetsplaner, samtliga månadsrapporter och protokoll från
respektive nämnd. Bevakning sker också av eventuella förändringar i
nämndens styrande dokument, följsamhet till fullmäktiges reglemente
för intern kontroll, följsamhet till regler och rutiner och uppföljning av
tidigare års granskningar. Dessutom summerar vi iakttagelser från
eventuella fördjupade granskningar och uppföljningar av tidigare
granskningar som genomförts inom nämndens ansvarsområde under
året.
Granskningen omfattar också om nämnden säkerställt att
räkenskaperna är rättvisande. Denna del granskas i samband med
granskning av regionens delårs- och årsbokslut. Granskningen syftar
till att pröva om nämndens verksamhetsberättelse ger en rättvisande
bild av ställning och resultat 31 december 2019. Regionens samlade
balansräkning kommer att redovisas i regionens årsredovisning. För
respektive verksamhet har en saldolista med balanskonton som
fortfarande går att följa på verksamhetsnivå varit underlag för vår
granskning av ställningen vid årsskiftet.
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Revisorerna träffar samtliga nämnder i Region Sörmland två gånger
per år. En träff på våren då vi går igenom slutrapporten över
granskningen föregående år. På hösten genomförs sedan
Revisionsdialog med samtliga nämnder i anslutning till
delårsrapporteringen.
Granskningsanteckningar har överlämnats till
verksamhetsområdeschef och ekonom för avstämning och kontroll.
Synpunkter på anteckningarna har beaktats i denna rapport. Rapporten
har också kvalitetssäkrats genom att den granskats av annan
sakkunnig person inom revisionskontoret.
Ansvarig nämnd och avgränsning
Granskningen avser nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhets verksamhet under år 2019.
Revisionskriterier
Vår bedömning av nämndens ansvarsutövande utgår bland annat från:
✓Kommunallagen
✓Lag om kommunal bokföring och redovisning
✓Fullmäktiges reglemente för nämnden
✓Fullmäktiges reglemente för intern kontroll
✓Fullmäktiges reglemente för planering och uppföljning
✓Övriga uppdrag, mål eller direktiv från fullmäktige till nämnden
✓Regionstyrelsens anvisningar
✓Regionens interna regler
Iakttagelser i 2018 års granskning
Revisorernas bedömning för 2018 var att nämnden för kultur,
utbildning och friluftsverksamhets verksamhetsberättelse i allt
väsentligt gav en rättvisande bild av resultat och ställning.
Verksamheten hade bedrivits utifrån fullmäktiges mål och beslut
nämnden redovisade en negativ budgetavvikelse på -441 tkr. Den
interna kontrollen bedömdes sammantaget som tillräcklig.
Revisorerna deltog vid nämndens sammanträde 3 maj 2019 och
redovisade då sina iakttagelser och synpunkter utifrån den rapport som
lämnats för årsgranskningen.
Områden, som lyftes i samband med genomgången var bland annat
rekommendationer att säkerställa återrapporteringen av
miljöperspektivet, utveckla befintliga mått inom medborgar-och
processperspektivet och förnyelseperspektivet, till mätbara indikatorer
med målvärden. Nämnden uppmanades att följa upp hela
internkontrollplanen och när interkontrollplanen ska revideras bör den
göras utifrån en dokumenterad riskanalys.
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Fullmäktiges uppdrag till nämnden
Av regionens Mål och budget 2019 - 20211 framgår att nämnden
ansvarar för Region Sörmlands kultur, utbildnings- och
friluftsverksamhet. Nämnden ansvarar för att verksamheterna bedrivs i
enlighet med fullmäktiges direktiv och uppdrag.
Tilldelad investeringsram är 7 100 tkr och tilldelad budgetram är
-127 360 tkr.
Under året har regionfullmäktige beslutat om Biblioteksplan Region
Sörmland 2019 - 2022 och aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan
Sörmland 2019 - 2022.
Nämndens verksamhet under år 2019
Nämndens styrdokument och protokoll

Nämnden har haft sju protokollförda sammanträden under år 2019.
Under året har nämnden beslutat om styrdokument, bland annat
Biblioteksplan Region Sörmland 2019 - 2022.
Verksamhetsområdeschef Mikael Palo har utsetts till skolchef för
Öknaskolan på nämndens sammanträde i oktober.
Nämnden beslutade om rapporten ”Återkoppling översyn, ekonomi”
på sammanträdet i september. Rapporten innehåller en redovisning
gällande möjligheter att få ekonomin i balans under året, utifrån
begärd återkoppling efter redovisning av kvartalsrapporten till och
med mars 2019.
Reviderad verksamhetsplan med budget 2019–2021, antogs vid
nämndens sammanträde i februari. Verksamhetsplan med budget
2020–2022 som också innehåller intern kontrollplan 2020, antogs på
sammanträdet i december.
Vår kommentar

Styrande dokument har beslutats av nämnden för 2019 enligt
regionens regelverk. Vi har noterat att den reviderade
verksamhetsplanen som beslutades i februari innehåller
budgetsummor för intäkter och kostnader som inte överensstämmer
med motsvarande budgetsummor i den ekonomiska uppföljningen per
mars, delårsrapporten och verksamhetsberättelsen. Den totala
budgetsumman, -127 360 tkr, överensstämmer.
Vad vi erfar beror det på att budgetposterna för intäkter och kostnader
ändrats efter det att verksamhetsplanen beslutats och att nämnden
informerats om detta. Enligt gällande delegationsordning ska
1
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ändringar delges nämnden som anmälningsärenden. Enligt våra
noteringar har det inte skett.
Vid genomgång av anmälningsärenden till nämnden har vi noterat att
det saknas anmälan av beslut om beslutsattest för nyanställda
verksamhetschefer från maj 2019-. Nämnden har därmed inte fått del
av något beslut som anmälningsärende enligt gällande
delegationsordning. Vad vi erfar kommer anmälningsärende att
redovisas vid sammanträdet 22 april.
2017 beviljade nämnden Sörmlands museum 8 mnkr av fondmedlen
för iordningställande av det nya museets nya hus. Enligt beslut2 ska
användningen av fondmedel återanmälas till nämnden senast i
samband med bokslutet för 2019. Vi har noterat att någon återanmälan
som beskriver användningen, inte skett. Vad vi erfar kommer det att
anmälas vid sammanträdet 22 april.
Nämndens ekonomistyrning under år 2019
Efter mars månad ska regionstyrelsen redovisa en kvartalsrapport som
är en ekonomisk rapport med prognos för helåret enligt reglemente för
planering och uppföljning. Nämnder och bolag bistår med uppgifter,
analyser och prognoser.
Kvartalsrapport upprättas av nämnd/division/bolag en gång per år
(mars). Rapporten ska innehålla ekonomisk analys, helårsprognos och
övrig betydelsefull information.
Enligt regionens reglemente för planering och uppföljning ska
regionstyrelsen, efter juli och december månad, redovisa det aktuella
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i en delårsrapport
respektive årsredovisning. Nämndens delårsrapport (januari-juli) och
verksamhetsberättelse (januari-december) bereds i nämnden.
Delårsrapporten ska innehålla helårsprognos inklusive uppföljning av
mål, indikatorer, handlingsplan och eventuella uppdrag samt
redovisning av genomförda förändringar. Rapporten ska även
innehålla kommentarer och analyser till den verksamhet som har
bedrivits under perioden samt uppföljning av privata utförare.
Verksamhetsberättelsen ska utvärdera årets verksamhet samt hur
fastställda mål, indikatorer, handlingsplaner och eventuella uppdrag
har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen ska också innehålla ekonomiskt
utfall, relevanta nyckeltal, resultatet av den interna kontrollen samt
uppföljning av privata utförare.

2
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Om en enhet inte klarar sig på tilldelade medel ska nämnden i första
hand omfördela resurser mellan enheterna. Om nämnden bedömer att
det blir en negativ avvikelse beträffande mål, uppdrag eller resurser,
ska detta åtgärdas under betraktande att ekonomin är högst prioriterad.
Om nämnden inte har befogenhet att besluta om förändrad verksamhet
eller mål, ska nämnden på eget initiativ föreslå regionfullmäktige
beslut, via regionstyrelsen, så att man klarar verksamheten med given
resurstilldelning
Nämndens ekonomiska resultat under år 2019
I tabellen nedan finns en sammanställning över hur nämndens
ekonomiska resultat och prognos utvecklades under år 2019 i kvartalsoch delårsrapportering samt verksamhetsberättelse. Kvartalsrapport
per september är borttagen enligt reglemente för planering och
uppföljning.
Ekonomisk rapportering
Kvartalsrapport per mars
Delårsrapport per juli
Slutligt utfall per december

Ackumulerat
resultat
-34 mnkr
-67,2 mnkr
-126,7 mnkr

Årsprognos

Budget

-127,4 mnkr
-127,4 mnkr
-127,4 mnkr

Nämnden har redovisat en nollprognos i kvartalsrapporten per mars
och i delårsrapporten per juli. Resultatet för 2019 är positivt med 0,6
mnkr.
Vår kommentar

Granskning av nämndens protokoll visar att kvartalsrapport för mars
och delårsrapport för juli, redovisats och beslutats som egna ärenden
på nämnden enligt reglementet för planering och uppföljning.
Revisionsdialog
Syftet med revisionsdialogen är att nämndens presidium och
verksamhetschef på ett tidigt stadium ska få del av revisorernas
synpunkter för att säkerställa riktigheten i underlagen för revisorernas
bedömning. Revisionsdialogen är en del i den grundläggande
granskningen.
Tanken är att revisorerna har en mer solid grund för
ansvarsprövningen. Dessutom ges nämnden tillfälle att, utifrån
revisionsdialogen, agera mot bakgrund av de synpunkter som lämnats
av revisorerna.
Vid dialogen tas eventuella synpunkter eller kritik upp från
revisorerna i föregående års revisionsberättelse och eventuella
synpunkter från den löpande granskningen under året. I dialogen
behandlas även frågor för att kartlägga den interna styrningen och
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kontrollen i nämnden. Frågor skickas i förväg till nämndens presidium
och verksamhetsområdeschef.
Presidiet för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
och revisorerna träffades den 4 oktober 2019 för dialog. Vid dialogen
diskuterades bland annat samverkan med kommunerna. Dessutom
diskuterades nämndens verksamhet utifrån delårsrapporten för juli
månad. Årets dialog berörde också frågan kring hur nämnden
säkerställer intern styrning/kontroll och riskbedömning.
Verksamhetsspecifika frågor som diskuterades rörde bland annat
nuläge och framtid för Sörmlands museum inklusive
parkeringsmöjligheter, statusen för granbarksborrsangreppen och
projektet på Eskilstuna folkhögskola som riktar sig till läkare som
utbildats inom EU.
Nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse
Delårsrapporten per juli 2019

Revisorerna bedömning av delårsrapporten3 sker utifrån den samlade
rapporteringen från regionstyrelsen till regionfullmäktige. Som
underlag för bedömningen har vi gjort en övergripande analytisk
granskning av räkenskaperna och måluppfyllelsen samt en viss
verifiering av innehållet i delårsrapporten. Vi har dessutom
översiktligt granskat respektive nämnds delårsrapport.
Nämnden beslutade om delårsrapporten vid sammanträdet i
september 2019. Delårsrapporten var kortfattad och verksamheternas
arbete rapporterades pågå i huvudsak enligt plan. Övervägande
indikatorer och interkontrollplanen rapporterades inte.
Delårsrapporten bedömdes uppfylla anvisningarnas krav.
Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen är nämndens/divisionens återrapportering till
regionstyrelsen av hur uppdraget för 2019 har genomförts. I
verksamhetsberättelsen ska respektive nämnd/division återrapportera
på sina mål, indikatorer och större aktiviteter med vikt vid analyser av
de avvikelser som har uppstått under året. Om större negativ avvikelse
jämfört med plan kan noteras ska anges vilka åtgärder som har
vidtagits alternativt ska vidtas.
Nämnden/division ska rapportera sitt jämställdhetsarbete och all
statistik ska i den mån det är möjligt rapporteras könsuppdelat enligt
ekonomistabens anvisningar. Ett antal dokument ska bifogas till
verksamhetsberättelsen, bland annat om arbetsskador.
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En nyhet för i år är att resultaträkningarna kommer in med automatik i
dokumentet för verksamhetsberättelse.
Region Sörmland tillämpar en gemensam styrmodell för samtliga
nämnder och de helägda bolagen. Regionfullmäktige beslutade om en
ny styrmodell som utgår från medborgar-, verksamhets- och
resursperspektiv.4 Inom respektive perspektiv formulerar fullmäktige
politiska mål som ska vara vägledande för verksamhetens inriktning
och utformning. Vid utvärdering av verksamheten i regionens
årsredovisning är det graden av uppfyllelse av de politiska målen som
utgör grund för regionstyrelsens bedömning.
Den verksamhetsberättelse vi har granskat är den som behandlades till
nämndens sammanträde den 14 februari 2020.
Vår kommentar

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamheters
verksamhetsberättelse är strukturerad och följer i huvudsak
anvisningarna. Det ekonomiska utfallet redovisas och analyseras per
kontogrupp. Utfall, budget och resultat för de olika verksamheterna
presenteras i en tabell på totalnivå och beskrivs i text.
Resultaträkningen innehåller utfall för föregående år men beskrivning
i text som beskriver skillnaderna mellan åren saknas. Vad vi erfar har
nämnden fått en muntlig redogörelse av skillnaderna mellan åren på
sammanträdet den 14 februari.
Nämnden har tilldelats 2 mnkr i budget 2019 för Nynäs egendom,
skog och mark. Nämndens budget är 4 538 tkr lägre än 2018 då
disponering av eget kapital (4 000 tkr) och flytt av personal till
regionstyrelsen (538 tkr) inte är aktuellt 2019.
Enlig anvisningarna till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019,
ska jämställdhetsarbete, anställningsstopp för administratörer5 och
arbetsskador rapporteras. I verksamhetsberättelsen beskrivs inte
jämställdhetsarbetet specifikt, det framgår däremot att Eskilstuna
folkhögskola har en jämställdhetspolicy som har reviderats.
Öknaskolan utformar utbildningen, i enlighet med skollagen, utifrån
bland annat jämställdhet. Återrapportering av arbetet med
anställningsstopp för administratörer saknas.
Antalet arbetsskador rapporteras enligt bilaga 3, Förmögenhetsskada,
arbetsskada och tillbud, vilket är i enlighet med anvisningen. Antalet
arbetsskador är 43 och antalet tillbud är 19. Det är en ökning jämfört

4
5
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med 2018 då det var 26 arbetsskador respektive 12 tillbud. 2018
ingick inte Sörmlands museum i statistiken.
Vi bedömer att nämnden i verksamhetsberättelsen i huvudsak har en
tillfredsställande redovisning av målen i verksamhetsplanen som bryts
ned till underliggande indikatorer. För medborgarperspektivet saknas
dock indikatorer.
Perspektiven följs upp genom redovisning av utfall för indikatorer
(där det finns) och också utifrån de olika verksamheterna och
beskriver aktiviteter som har genomförts under året. I bilaga 2,
Nyckeltal, finns det statistiska mått med jämförelse från 2015 och
framåt för de olika verksamhetsgrenarna (bland annat antal
elevveckor, produktioner och föreställningar för musik/ teater och
dans samt antal besökare på Nynäs). Målvärden och kommentarer till
statistiken lämnas inte.
Utifrån vår granskning vill vi lyfta fram nedanstående iakttagelser och
kommentarer kring några av de rapporterade målen och indikatorerna.
Medborgarperspektivet
Perspektivet har två politiska mål, fyra verksamhetsmål och inga
indikatorer.
Några exempel på aktiviteter som genomförts är:
Biblioteksutveckling Sörmland har genomfört flera projekt (litterära
språkvänner och sommarförfattarskola för unga) som bidragit till
stärkande och hälsofrämjande erfarenheter för de som deltagit.
Sörmlands naturbruk har förvaltat naturresurser, kanot-och
vandringsleder och utökat sommarprogrammet på Nynäs. Öknaskolan
bidrar till individens utveckling bland annat då hen får vistas i en
hälsofrämjande miljö, ingå i ett socialt sammanhang och få del av
kunskap och bildning som i sin tur ger möjlighet till sysselsättning
eller vidare studier. Scenkonst Sörmland har erbjudit upplevelser och
aktiviteter vilket ökat regionens attraktionskraft. En viktig del är att
samverka med organisationer och delta med aktiviteter inom vård och
omsorg och skolor.
Folkhögskolorna kärnverksamhet har som syfte att stärka och utveckla
deltagarna att ta plats i samhället och det sker genom pedagogiskt
arbete och demokratiskt samspel. Man arbetar också för att integrera
alla medborgare i samhället och återger att kurserna bidragit positivt
till deltagarnas livsmiljö. Sörmlands museum återger att de nya
lokalerna haft stor betydelse för åtagandet då man kunnat utveckla
utställningar och program, workshops och kursverksamhet.
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Vår kommentar

Överväg att utveckla mätbara indikatorer med målvärden.
Verksamhetsperspektivet
Perspektivet har nio politiska mål, 18 verksamhetsmål och 19
indikatorer.
Verksamhetsperspektivet är det mest omfattande perspektivet vad
gäller verksamhetsmål och indikatorer. Perspektivet har inte fullt ut
samma innehåll i verksamhetsplanen för 2019 som beslutades av
nämnden den 14 februari 2019, och i verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsplanen innehåller 21 indikatorer och
verksamhetsberättelsen innehåller återrapportering av 19 indikatorer.
För fem av de nio indikatorerna som avser skolornas
kvalitetsutvärdering lämnas inget utfall för 2019. Anledningen är att
det saknas utfall för Sörmlands naturbruk då ett nytt enkätsystem
införts för läsåret 2019/2020. Det gör att utfall kan avläsas först efter
läsårets slut 2020. För fyra av de fem indikatorerna där Eskilstuna och
Åsa folkhögskola ingår, anges att deras resultat finns och att de är
över målvärdet, men målvärdet framgår inte. Ytterligare en iakttagelse
är att skalan och målvärdet inte är de samma i verksamhetsplanen och
i verksamhetsberättelsen för dessa indikatorer.
De resterande fyra indikatorerna som rör deltagarnas
kvalitetsutvärdering av verksamheten på folkhögskolorna, ger en bild
av hur deltagarna upplever skolornas verksamhet och utfallet är grönt
för samtliga. Indikatorn för Åsa folkhögskolas kvalitetsutvärdering för
specialkurser under året, har förbättrats från gul 2018 till grön 2019.
Utfallet 2019 är 5,9 och målvärdet är 5.
För Öknaskolan återrapporteras tre indikatorer och målvärdet nås för
två. Den första är andel elever inom gymnasieskolan som uppnått
högskolebehörighet där utfallet är 50% (målvärde 50%). Det är en
ökning jämfört med föregående år då utfallet var 33% och indikatorn
var röd. Verksamheten återger att skolans arbete för att nå godkända
resultat har gett positiva effekter. Indikatorn andel av
gymnasiesärskolans elever som har sysselsättning under året som man
avslutat studierna är grön och målvärdet på 100% nås även i år.
Indikatorn andelen elever inom gymnasieskolan med
yrkesexamenbevis är gul liksom föregående år med kommentarer att
utfallet följer riket i stort
För indikatorn som avser andel fristående skolor med i skolutbudet
inom Scenkonst Sörmlands verksamhet är utfallet 93,75 % och det
anges att målvärde saknas. I verksamhetsplanen anges målvärdet
100%.
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För flera andra verksamheter är det svårt att få en bild av
måluppfyllelsen då det saknas indikatorer. Aktiviteter som bedrivits i
verksamheterna beskrivs.
Indikatorn andel tillsvidareanställda personal som gått regionens
gemensamma miljöutbildning är gul. Utfallet är 81,36 % och når inte
målvärdet 100%. Förklaringen som ges är på Sörmlands museum haft
relativt hög personalomsättning under året.
Vår kommentar

Överväg att utveckla mätbara indikatorer med målvärden. Iakttagelser
som gjorts är det finns uppgifter som inte överensstämmer när
verksamhetsplanen jämförs med verksamhetsberättelsen. Indikatorer
har flyttats från ett verksamhetsmål till ett annat och är inte i samma
ordning och att indikatorer, målvärden samt skalan för skolornas
kvalitetsutvärderingar inte överensstämmer. Vad vi erfar har nämnden
informerats om de ändringar som gjorts. Enligt gällande
delegationsordning ska ändringar delges nämnden som
anmälningsärenden. Enligt våra noteringar har det inte skett.
Resursperspektivet
Perspektivet har fyra underliggande politiska mål, fyra
verksamhetsmål och fem indikatorer.
Indikatorn andelen engagerade medarbetare (HME-index) har inget
utfall då medarbetarundersökningen inte genomförts 2019 och flyttats
fram till 2020. Två indikatorer som avser om
kompetensutvecklingsplaner finns för chefer och medarbetare är gula
och når inte målvärdena. Att målvärdet inte nås för chefer beror på att
fem nya rekryterades 2019 och att de inte hann få individuella
kompetensutvecklingsplaner. För medarbetare anges att chefer varit
sjukskrivna och att nya medarbetare anställts inom Sörmlands
museum. För Scenkonst Sörmland anges att man inväntat ny
organisations- och ledningsstruktur.
Indikatorn Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid är grön
och har minskat jämfört med föregående år. Utfall 4,54 % (5,4 %),
målvärde för 2019 är max 5 %. Vid delårsrapporten var sjukfrånvaron
4,87 %. Det beskrivs att man arbetar aktivt för att sjukfrånvaron inte
ska öka och ser över sjukdomsförebyggande åtgärder.
Verksamhetens resultat för året uppgår till -126 717 tkr, budgeten
uppgick till -127 360 tkr, vilket medför en positiv budgetavvikelse om
643 tkr. Indikatorn för ekonomiskt resultat är grön och avser avvikelse
mot budgeterat resultat där målvärdet är noll. Det är en förbättring
jämfört med 2018 då indikatorn var röd och utfallet var -441 tkr
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Verksamhetsberättelsen visar varje verksamhets budget och utfall
gällande resultatet. Nästan samtliga verksamheter (Ledning/stab,
Scenkonst Sörmland, Biblioteksutveckling, Eskilstuna och Åsa
folkhögskola samt Sörmlands naturbruk) bidrar med ett överskott på
totalt 1 628 tkr. Sörmlands museum går med underskott, – 984 tkr.
Vår kommentar

Överväg att utveckla befintliga mått inom resursperspektivet som
rapporteras i bilaga 2, till mätbara indikatorer med målvärden.
Enlig anvisningarna till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019,
ska det vid större negativ avvikelse jämfört med plan anges vilka
åtgärder som har vidtagits alternativt ska vidtas. För Sörmlands
museum som visar ett negativt resultat saknar vi en beskrivning för att
nå en budget i balans.
Granskning av räkenskaper 2019
Granskningen syftar till att pröva om nämndens verksamhetsberättelse
ger en rättvisande bild av ställning och resultat 31 december 2019.
Rättvisande innebär att resultat- och balansräkningens poster är:
✓materiellt rätt (alla poster i resultat- och balansräkningen är
fullständigt redovisade och tillhör verksamheten)
✓formellt rätt (enligt lag om kommunal bokföring och redovisning,
LKBR, samt regionens regler och anvisningar har tillämpats)
✓rätt periodiserade (alla poster avser redovisningsåret)
Regionens samlade balansräkning kommer att redovisas i regionens
årsredovisning. För respektive verksamhet har en saldolista med
balanskonton som fortfarande går att följa på verksamhetsnivå varit
underlag för vår granskning av ställningen vid årsskiftet. Iakttagelser
för dessa balanskonton kommenteras nedan under rubriken
resultaträkning/saldobalans.
Vår granskning har i huvudsak inneburit analytisk granskning. Med
analytisk granskning menas analys av väsentliga nyckeltal och
trender, inklusive undersökning av eventuella svängningar och
förhållanden som inte överensstämmer med annan relevant
information eller som avviker från förväntade värden. Vi har även
gjort stickprov i materialet för att verifiera dess innehåll.
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Resultaträkning

Vi har stämt av att resultaträkningen enligt redovisningen i
ekonomisystemet Raindance överensstämmer med resultaträkningen i
verksamhetsberättelsen. Resultaträkningen redovisas i
verksamhetsberättelsen och analyseras mot budget men inte mot
föregående år. Vi bedömer resultaträkningen, i allt väsentligt, som
rättvisande.
Saldobalans

Saldobalanslistan vilket innehåller de balanskonton som fortfarande
går att följa på verksamhetsnivå, har kontrollerats. Vi bedömer
saldobalansen, i allt väsentligt, som rättvisande.
Genomförda investeringarna uppgår till 4,7 mnkr och är 2,4 mnkr
lägre än den beviljade investeringsramen på 7,1 mnkr. Det lägre
utfallet beror på en viss återhållsamhet hos Sörmlands museum och
för Sörmlands naturbruk beror det på att fastighetsservice inte haft
resurser.
Vår kommentar

I bilaga 1, Investeringsspecifikation, anges att utfallet för årets
investeringar är 4,7 mnkr och att bokfört restvärde för utrangeringar
uppgår till 131 tkr. Enligt saldobalansen och anläggningsregistret är
utfallen 4.3 mnkr och 131 tkr. verksamheten anger att differensen med
0,3 mnkr för årets investeringar avser en preliminär post som inte
fanns registrerad och som inte borde räknats in och tagits med i
bilaga 1.
Intern kontroll – rapportering och följsamhet till
fullmäktiges reglemente för intern kontroll
Enligt anvisningen i rapporteringsverktyget PLUSS ska det av
verksamhetsberättelsen framgå hur arbetet med den interna kontrollen
bedrivits, resultatet av utförda kontroller samt eventuellt vidtagna
åtgärder med anledning av resultatet. Även rapportering om och i
vilken mån uppföljningen av den interna kontrollen under året har
bidragit till ökad effektivitet. Eventuella specifikationer presenteras i
bilaga.
Varje nämnd följer löpande upp det interna kontrollsystemet inom
nämndens verksamhetsområde enligt reglemente för intern kontroll.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till
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nämnden som rapporterar vidare till regionstyrelsen inom processen
för planering och uppföljning6.

Vår kommentar

Nämndens internkontrollplan innehåller åtta kontrollområden och
finns för samtliga perspektiv.
Vi noterar att den interna kontrollplanen 2019 är för oförändrad
mellan åren. Samtliga kontrollområden har avrapporterats i
verksamhetsberättelsen, vilket är positivt. 2018 följdes endast fyra
kontrollområden upp.
När kontrollområdet som avser följsamhet av ramavtal, följts upp har
områdena möbler och livsmedel valts ut. I uppföljningen framgår att
det görs inköp av livsmedel från leverantörer som saknas i
avtalsdatabasen, men inte i vilken utsträckning. Verksamheten anger
att de inköpen främst avser ekologiska och närproducerade livsmedel.
Samtliga verksamheter ska följa de inköpsregler som utöver Lagen om
offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling av varor och
tjänster inom Region Sörmland. Det framgår inte vilket arbete som
pågår för att teckna avtal med leverantörerna som i nuläget saknas i
avtalsdatabasen. Det framgår inte tydligt om kontrollen är godkänd
eller inte men vad vi erfar bedömer nämnden att kontrollmålet är
godkänt. Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att inköp av
livsmedel görs från leverantörer som finns avtalsdatabasen.
Revisionens granskningar 2019
Nedan görs en kort sammanfattning av de granskningar som
revisorerna genomfört och avrapporterat under året, som berör
nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Rapporterna
och de svar som har lämnats av nämnden/verksamheten finns
tillgängliga på revisionens hemsida,
www.regionsormland.se/revisionen

6

Landstingsfullmäktige § 11/19, Reglemente för planering och uppföljning
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Granskning/
verksamhet/nämnd

Kommentarer i
lämnade svar från
verksamhet/nämnd
Granskningsrapport
Granskning av årsbokslut
Inga skriftliga svar
2018
och verksamhetsberättelse
begärs –
/samtliga nämnder
per verksamhet rapporterats bokslutsträffar med
till respektive nämnd.
samtliga nämnder.
Revisorernas redogörelse Granskning av
Svaret redovisas inte
2018/RS
årsredovisningen 2018.
i detta dokument.
Revisorernas bedömning Granskning av delårsrapport Inget svar begärt –
av delårsrapport
i juli avseende mål för god
dialogmöten med
2019/RS
ekonomisk hushållning.
samtliga nämnder
under hösten.
Hantering av skyddade
Vår granskning har visat på Av det
personuppgifter/RS,
brister på ett antal områden. gemensamma svaret,
nämnden för kultur,
Vår bedömning är att
via regionstyrelsen
utbildning och
nämnderna och styrelsen
framgår planerade
friluftsverksamhet,
delvis säkerställer att
åtgärder. Bland
patientnämnden samt
hanteringen är
annat så kommer de
nämnden för primärvård, ändamålsenlig och delvis
styrande
rättspsykiatri och
sker med intern kontroll.
dokumenten ses
Dammsdalskolan
Bland annat rekommenderar över och innehålla
vi att styrande dokument
en tydligare
och befintliga e-utbildningar information om hur
uppdateras och kompletteras skyddade
på området.
personuppgifter ska
Verksamhetsspecifika
hanteras för
dokumenterade rutiner
patienter, elever och
behöver därefter tas fram i
medarbetare.
större utsträckning.
Befintliga eutbildningar
uppdateras och
behov har också
identifierats av att
utarbeta en handbok
för att underlätta för
verksamheterna.
Nämnderna ska
också i större
utsträckning
efterfråga
uppföljning inom
området för att
säkerställa att den
interna kontrollen är
tillräcklig.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Rapporten omfattar Revisionens iakttagelser

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 15(18)

Datum

Dokumentnummer

2020-04-02

RE-REV20-0017

Revisionen

Den interna kontrollen i
administrativa system
och rutiner/RS, med
inriktning:
- Utbetalningsorder
- Utlägg via
reseräkning
- Dispensansökningar
för inhyrd personal
- Partistöd

Säkerhetsarbetet för
museets samlingar/
nämnden för kultur,
utbildning och
friluftsverksamhet, RS

Region Sörmland
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Vår bedömning är att den
interna kontrollen inte är
tillfredsställande vad gäller
utbetalningsorder där bland
annat underlagen i större
utsträckning behöver
uppfylla
kraven enligt de regler som
finns. Den interna
kontrollen kring anställdas
utlägg bedöms inte heller
helt tillfredsställande.
Rutiner och styrdokument
behöver bli tydligare
avseende när inköp ska ske
mot faktura. Detta för att
minimera fel vid hantering
och redovisning och också
minska administrationen.
Följsamheten mot rutinen
för dispens-ansökningar är
bättre i år. För att ytterligare
stärka den interna kontrollen
behöver matchning ske, i
större utsträckning, av
inkomna fakturor mot
godkända dispenser. För
partistödet finns nu nya
rutiner som innebär att
beslut om utbetalning
kommer upp
som ett eget ärende för
beslut av fullmäktige.
Partiernas återredovisningar lämnas
löpande till fullmäktige
vilket är en förbättring
gällande tidsramen.
Granskningen syfte är att
bedöma om nämnden för
kultur,
utbildning och
friluftsverksamhet
säkerställer att
säkerhetsarbetet för
föremålen i museets
samlingar är ändamålsenligt

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

I svaret finns
åtgärder beskrivna
som svarar upp på
de
rekommendationer
som fanns i
rapporten. Bland
annat så kommer
utbetalning av
anställdas utlägg
enbart att ske via
reseräkning.
Utbetalningsorder
med anställdas
utlägg som skickas
in ska skickas
tillbaka. Rutinen för
utbetalningsorder
har också lyfts in
regionstyrelsens
interna kontrollplan
för 2020 för att
säkerställa att
kontrollen
förbättras.

Svar begärt till den 6
maj 2020.
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och bedrivs med god intern
kontroll.
Granskningen omfattar
arbetet med föremålens
säkerhet med avseende på
spårbarhet,
stöld och skadegörelse samt
förstörelse och katastrof. I
granskningen ingår också att
bedöma om
ansvarsfördelningen är
tydlig mellan
regionstyrelsen som
fastighetsägare och
nämnden för kultur,
utbildning och
friluftsverksamhet som
hyresgäst i Sörmlands
museums nya lokaler.
Vår sammanfattande
bedömning vad gäller
föremålens säkerhet är att
nämnden för kultur,
utbildning och
friluftsverksamhet
säkerställer att museet
bedriver ett säkerhetsarbete
som garanterar rimlig grad
av säkerhet. Däremot ser vi
ett behov av att se över
hyresavtal och
delegationsordningar för att
förtydliga
ansvarsfördelningen för
lokalerna. Vi har i samband
med granskningen noterat
att de interna
kontrollplanerna vare sig för
nämnden för kultur,
utbildning eller
regionstyrelsen innehåller
något kontrollområde som
har med säkerhet att göra.
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