Nyhetsbrev från
Landstingsrevisorerna
Vi förtroendevalda revisorer är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Vi
granskar, i enlighet med god revisionssed, all verksamhet i Landstinget Sörmland. Uppdraget omfattar verksamheter
som sammantaget har en budgetomslutning på drygt 10 miljarder kronor och ca 8 000 anställda. Revision av de
landstingskommunala bolagen genomförs av lekmannarevisor och av auktoriserade revisorer.
_____

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om
detta till fullmäktige inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan för nämnder,
styrelse och fullmäktigeberedningar. Det sker genom revisionsberättelsen med
bilagan Revisorernas redogörelse, vilken presenteras för fullmäktige den 17
april 2018.
Den samlade rapporteringen för år 2017 ger i stort en rättvisande bild av
Landstinget Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Vår bedömning utifrån
årets granskning är att verksamheten i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt
och på ett sätt som är ekonomiskt tillfredsställande. Vi ser ett fortsatt behov av
att utveckla de mätbara indikatorerna för att ge en bättre bild av måluppfyllelsen.
Det ekonomiska resultatet når de finansiella mål som fullmäktige satt upp.
Detta trots fortsatt stora budgetunderskott inom delar av hälso- och sjukvården.
I landstingsfullmäktiges budget förutsattes att hälso- och sjukvården skulle hålla
sina budgetramar bland annat genom att arbeta med strukturella åtgärder. Detta
har inte uppnåtts. Nettokostnadsutvecklingen är också relativt hög och har
fortsatt ökat.
Vi bedömer att måluppfyllelsen beträffande verksamhetsmålen endast delvis är
förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Positiv utveckling syns inom
medborgar- och personalperspektivet. Men inom process- och förnyelseperspektivet redovisas fortsatta problem med tillgängligheten inom
specialistsjukvården och med överbeläggningar.
Den interna kontrollen bedöms sammantaget som tillräcklig men möjlig att
förbättra. För att stärka den interna styrningen och kontrollen vill vi efter årets
granskning särskilt lyfta behovet av att utveckla formerna för uppföljning och
uppsikt av landstingets bolag samt tydliggöra styrprinciperna inom hela
landstingskoncernen.
Redogörelsen innehåller våra iakttagelser och förslag till förbättringar. Den går
också till landstingsstyrelsen och svar är begärt till den 14 juni 2018.
På hemsidan hittar du både revisionsberättelsen och Revisorernas redogörelse i
sin helhet.
www.landstingetsormland.se/revisionen

Sedan föregående Nyhetsbrev har granskning skett av den interna kontrollen i
lönehanteringen. Den övergripande bedömningen är att det inte finns
ändamålsenliga rutiner för lönehanteringens samtliga delar. En övergripande
kartläggning bör genomföras för att se flödet i hela löneprocessen. Många rutiner
är manuella och där bör det utredas vilka automatiseringar som är möjliga/går att
utveckla. Rutinen för signering av utanordningslistor behöver säkerställas ute i
verksamheterna. Svar har begärts från landstingsstyrelsen till den 12 juni
2018.
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