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Behandlat av
1
Regionstyrelsen

Mötesdatum
2020-04-28

Ärendenr
§ 79/20

Regionstyrelsens beslut
Svar på revisionsrapport Säkerhetsarbetet för museets samlingar godkänns.
Proposition
Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Ärendet
Region Sörmlands revisorer har uppdragit till regionens revisionskontor att
genomföra en granskning av säkerhetsarbetet på Sörmlands museum.
Granskningen bedömer om nämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med
föremålen i samlingarna, samt att en god intern kontroll finns. Därutöver
innefattar granskningen ansvarsfördelningen mellan regionstyrelse och nämnd
avseende gränsdragningen mellan fastighetsägandet och verksamhetens
genomförande i de internt förhyrda lokalerna.
Granskningen visar att säkerhetsarbetet bedrivs med rimlig grad av säkerhet, samt
att lokalerna är byggda med en hög säkerhetsnivå och anpassade för arbetssätt och
uppdrag. Grundläggande säkerhetsrutiner och arbete finns och följs.
Rekommendationer för att ytterligare förbättra och säkerställa arbetet inom
nämndens ansvarsområde lämnas. Rapporten pekar också på att det inte är helt
tydligt i ansvarsfördelningen i hyresavtal och delegationsordningar för respektive
instans. Region Sörmlands revisorer ställer sig bakom de rekommendationer som
läggs fram i rapporten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-08
Granskningsrapport – Säkerhetsarbetet för museets samlingar
Svar på revisionsrapport avseende säkerhetsarbetet för museets samlingar
Protokollsutdrag nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet den
22 april, § 16/20
Beslutet expedieras till
Revisionen
Jan Grönlund, regiondirektör
Susanna Janfalk, länsmuseichef
Akten
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Svar på revisionsrapport avseende säkerhetsarbetet för
museets samlingar
Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslut
Svar på revisionsrapport Säkerhetsarbetet för museets samlingar godkänns.
Ärendet
Region Sörmlands revisorer har uppdragit till regionens revisionskontor att
genomföra en granskning av säkerhetsarbetet på Sörmlands museum.
Granskningen bedömer om nämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med
föremålen i samlingarna, samt att en god intern kontroll finns. Därutöver
innefattar granskningen ansvarsfördelningen mellan regionstyrelse och nämnd
avseende gränsdragningen mellan fastighetsägandet och verksamhetens
genomförande i de internt förhyrda lokalerna.
Granskningen visar att säkerhetsarbetet bedrivs med rimlig grad av säkerhet,
samt att lokalerna är byggda med en hög säkerhetsnivå och anpassade för
arbetssätt och uppdrag. Grundläggande säkerhetsrutiner och arbete finns och
följs. Rekommendationer för att ytterligare förbättra och säkerställa arbetet
inom nämndens ansvarsområde lämnas. Rapporten pekar också på att det inte är
helt tydligt i ansvarsfördelningen i hyresavtal och delegationsordningar för
respektive instans. Region Sörmlands revisorer ställer sig bakom de
rekommendationer sin läggs fram i rapporten.
Ärendefördjupning
Inom Kultur & Utbildning har rapporten föranlett ett arbete och en genomgång
av de arbetssätt, rutiner och den interna kontrollen som finns, och som kan
förbättras utifrån rekommendationerna. Sörmlands museum har påbörjat,
utvecklat vidare, genomfört några och kommer att slutföra samtliga områden
under 2020 som rekommendationerna omfattar. Utöver detta kommer en dialog
att inledas med regionens HR-stab kring rutiner vid nyanställningar för berörd
personal, och att en checklista tas fram för det i samråd med verksamheten.
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En samordning i delegationsordningarna för bättre överensstämmelse mellan
hyresavtal och delegationer behöver genomföras och ett underlag för detta tas
fram i samråd med av regionstyrelsen utsedd verksamhet, och läggas fram till
respektive politisk instans för beslut. En utbildningsinsats är inplanerad för att
säkerställa en förbättrad rutin för återanmälan av beslut på delegation. Kultur &
Utbildning kommer också att arbeta med att till kommande år ta in i
internkontrollen ett avsnitt kring säkerhetsarbetet på Sörmlands museum.
Konsekvenser
Sörmland museum arbetar in utvecklade rutiner och arbetssätt i enlighet med
rekommendationer, och verksamhetsområdet samråder med lämpliga
verksamheter kring en samordning av delegationsordningar.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport – Säkerhetsarbetet för museets samlingar
Svar på revisionsrapport avseende säkerhetsarbetet för museets samlingar
Protokollsutdrag nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet den 22
april, § 16/20
Beslutet expedieras till
Revisionen
Jan Grönlund, regiondirektör
Susanna Janfalk, länsmuseichef
Akten
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Svar på revisionsrapport avseende säkerhetsarbetet
för museets samlingar
Inom Kultur & Utbildning har rapporten föranlett ett arbete och en
genomgång av de arbetssätt, rutiner och den interna kontrollen som finns,
och som kan förbättras utifrån rekommendationerna. Sörmlands museum
har påbörjat, utvecklat vidare, genomfört några och kommer att slutföra
samtliga områden under 2020 som rekommendationerna omfattar. Utöver
detta kommer en dialog att inledas med regionens HR-stab kring rutiner vid
nyanställningar för berörd personal, och att en checklista tas fram för det i
samråd med verksamheten.
En samordning i delegationsordningarna för bättre överensstämmelse
mellan hyresavtal och delegationer behöver genomföras och ett underlag för
detta tas fram i samråd med av regionstyrelsen utsedd verksamhet, och
läggas fram till respektive politisk instans för beslut. En utbildningsinsats är
inplanerad för att säkerställa en förbättrad rutin för återanmälan av beslut på
delegation. Kultur & Utbildning kommer också att arbeta med att till
kommande år ta in i internkontrollen ett avsnitt kring säkerhetsarbetet på
Sörmlands museum.
Återrapportering och tidplan för rekommendationer:


Arbetet med akutlådan (=katastrofvagnen) har påbörjats och ska vara
klart i maj 2020



Restvärdeplan i sin helhet ska vara klar i november 2020, i april/maj
2021 ska praktiska övningar genomföras.



Krisplan finns.



Arbete pågår med insatsplan, ska vara klar i november 2020.



Skyddsplan finns men behöver ses över, genomförs senast augusti
2020.



En rutin för inventering för att säkerställa att föremål och dokument
finns på de registrerade platserna ska färdigställas i februari 2020
och genomföras första gången i december 2020.
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Införa säkerhetskontroller som rutin vid nyanställningar är under
arbete i dialog med landstingets säkerhets- och juridiska enhet.



Bevaka att Räddningstjänsten utför tillsyn och överväg att samarbeta
med Räddningstjänsten i en för museet lämplig omfattning.



Brandskyddsföreningen/räddningstjänsten utför ingen regelbunden
tillsyn men vandringar genom museet har genomförts.



Göra skriftliga riskbedömningar inför samtliga utställningar.
Museets standardiserade checklista inför utställningsproduktioner är
uppdaterad.



Säkerställ att utvärdering genomförs årligen enligt säkerhetsplanen
och att samtliga enheter/professioner på säkerhetsområdet ingår.
Rutinen är beslutad, start 2020 sen höst.
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§ 18/20 Yttrande och svar på granskningsrapport
över säkerhetsarbetet för museets
samlingar
Diarienummer:

KN-KUS19-0090

Behandlat av
1
Nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet

Mötesdatum
2020-04-22

Ärendenr
§ 18/20

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets beslut
1. Nämnden godkänner rapporten och svaret från verksamheten avseende
rekommendationer inom nämndens ansvarsområde och överlämnar
ärendet till regionstyrelsen för ett samlat svar till Region Sörmlands
revisorer
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Yrkande
Ordförande Åsa Kratz (S) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Proposition
Ordförande Åsa Kratz (S) ställer framskrivet förslag under proposition och finner
att det bifalls.
Ärendet
Region Sörmlands revisorer har uppdragit till regionens revisionskontor att
genomföra en granskning av säkerhetsarbetet på Sörmlands museum.
Granskningen bedömer om nämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med
föremålen i samlingarna, samt att en god intern kontroll finns. Därutöver
innefattar granskningen ansvarsfördelningen mellan regionstyrelse och nämnd
avseende gränsdragningen mellan fastighetsägandet och verksamhetens
genomförande i de internt förhyrda lokalerna.
Granskningen visar att säkerhetsarbetet bedrivs med rimlig grad av säkerhet, samt
att lokalerna är byggda med en hög säkerhetsnivå och anpassade för arbetssätt och
uppdrag. Grundläggande säkerhetsrutiner och arbete finns och följs.
Rekommendationer för att ytterligare förbättra och säkerställa arbetet inom
nämndens ansvarsområde lämnas. Rapporten pekar också på att det inte är helt
tydligt i ansvarsfördelningen i hyresavtal och delegationsordningar för respektive
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instans. Region Sörmlands revisorer ställer sig bakom de rekommendationer sin
läggs fram i rapporten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-09
Säkerhetsrapport för museets samlingar, Region Sörmland, revisionen
Sammanställning av åtgärder Sörmlands museums arbete
Beslutet expedieras till
Länsmuseichef Susanna Janfalk
Regionstyrelsen
Revisorerna, Region Sörmland
Akten
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