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.
_____

Vi har översiktligt granskat kvartalsrapporten efter mars månad 2018 som
behandlas på landstingsfullmäktige 19 juni. Landstingsstyrelsen redovisar, i enlighet med
reglementet för planering och uppföljning, en ekonomisk rapport med prognos för helåret.
I rapporten redovisas också statistik kring personal, tillgänglighet och produktion. Vi
noterar bland annat att:
•

Resultatprognosen för helåret är 45 mnkr, vilket är lägre än det budgeterade
årsresultatet 58 mnkr

•

Nettokostnadsökningen uppgår till 5,0 % t o m mars, budget för helåret är 3,7 %

•

Intäkter för skatter och statsbidrag har ökat med 3,3 % t o m mars, budget för
helåret är 4,2 %

Revisorerna återkommer med sin skriftliga bedömning till fullmäktige efter granskning av
den lagstadgade delårsrapporten per juli. Då sker också avstämning mot fullmäktiges
strategiska mål.
En granskning har skett om primärvårdsnämnden, nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet samt landstingsstyrelsen säkerställer Rätt intäkter. Det vill
säga får landstinget de intäkter de har rätt till, är hanteringen ändamålsenlig och fungerar
den interna styrningen och kontrollen. Granskningen har inte visat på några väsentliga
brister men förbättringsområden finns. Bland annat behöver kontrollfunktioner införas som
säkerställer att befintliga skriftliga rutiner för journalföring följs. Detta så att
patientsäkerheten garanteras och att samtliga intäkter från externa parter kommer
landstinget tillgodo. Ett gemensamt svar har begärts till den 25 september 2018.
Rapporten finns att läsa i sin helhet på Revisionens hemsida.
Sedan förra Nyhetsbrevet har ett antal svar behandlats i landstingsstyrelsen på tidigare
lämnade granskningsrapporter. Detta gäller bland annat svaret på Revisorernas
Redogörelse, det vill säga bilagan till Revisionsberättelsen. Svaren behandlades i
styrelsen i maj och juni. Inkomna svar kommer att tas upp på revisorernas kommande
sammanträde men läggs ut i sin helhet på hemsidan varefter de justerade besluten
kommer.
Svar har också kommit på granskningen av Intern kontroll avseende hantering av
löner, förmåner samt beräkning av sociala avgifter och pensioner. Av svaret
framgår bland annat att en övergripande kartläggning av löneprocessen har genomförts.
Rutiner utarbetas också för att säkerställa att signering av utanordningslistor sker som ett
led i analys och uppföljning av verksamheternas lönekostnader.
Under våren genomfördes en granskning av om landstingsstyrelsen säkerställt
efterlevnad av investeringsplanen, hållbarhetskraven och en god intern kontroll för
fastighetsinvesteringarna. Vår bedömning är att investeringarna hanteras enligt plan
och med god intern kontroll. Däremot säkerställs efterlevnaden av hållbarhetskraven och
miljökraven enbart delvis. Av landstingsstyrelsens svar framgår att nya rutiner införts för
uppföljning av hållbarhetskrav samt särskilda miljöuppföljningar avseende transporter och
medicinteknisk utrustning.
www.landstingetsormland.se/revisionen
På hemsidan finns också Revisionsplan 2018 publicerad. Den omfattar tiden maj 2018 –
april 2019 och beslutades vid Revisionens sammanträde 14-15 maj.
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