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.
___

Landstingsstyrelsen har lämnat ett landstingsgemensamt svar på vår granskning av om
landstinget säkerställer Rätt intäkter. Granskningen omfattade primärvårdsnämnden,
nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet samt landstingsstyrelsen.
De intäkter som granskades var skatteintäkter, generella statsbidrag, såld utomlänsvård,
riktade statsbidrag, bidrag för nyanlända från Migrationsverket samt EU-bidrag. Detta
omfattar mer än 90 % av landstingets totala intäkter.
Granskningen visade inte på några väsentliga brister. Bedömningen var att hanteringen i
stort sett är ändamålsenlig och att landstinget till största del får in de intäkter man har rätt
till. I rapporten finns ett antal rekommendationer kring de förbättringsområden som
identifierats. Mycket handlar om att skriftliga rutiner inte finns för samtliga delar och att
tillämpningen behöver säkras med egna kontrollfunktioner. Framförallt gäller detta intäkter
för såld utomlänsvård.
Av svaret framgår vidtagna och planerade åtgärder för respektive intäktsslag. Dessa är
bland annat att publicera befintliga rutiner respektive dokumentera tillkommande i det
ledningssystem som nu byggs upp i landstinget. Asyl – och migranthälsan har köpt in ett
IT-stöd som bland annat bedöms underlätta hanteringen av fakturor till Migrationsverket.
För den sålda utomlänsvården ska hela processen ses över och dokumenteras som en del i
ett nationellt arbetet för utomregionala ersättningar.
På Revisionens hemsida hittar du både rapporten i sin helhet och det svar vi fått.

www.landstingetsormland.se/revisionen
Sedan förra Nyhetsbrevet har vi lämnat en rapport över vår granskning av den interna
kontrollen i den löpande redovisningen.
I granskningen har vi gjort ett antal kontoanalyser för att granska rutiner kring bland
annat representationskostnader, kostnader för inhyrd personal, rekrytering, resekostnader
samt kostnader för externa konsulter.
Vi har tittat övergripande på hela landstingsorganisationen men också särskilt granskat
verifikat och rutiner inom landstingsdirektörens eget kostnadsansvar samt
förtroendemannaorganisationens kostnader.
Fokus har legat på att bedöma om verifikaten ger tillräcklig information, att kontoplanen
tillämpas konsekvent, att attestrutiner fungerar och att rutinen för dispensansökan har
följts vid behov av inhyrd personal.
Vår sammantagna bedömning är att den löpande redovisningen i stort sett är tillförlitlig
och upprättas med tillfredsställande intern kontroll men förbättringsområden finns. De
rutiner där den interna kontrollen inte bedöms som tillfredsställande är tillämpning av
kontoplan respektive rutinen för dispensansökan för anlitande av inhyrd personal. Av
rapporten framgår våra lämnade rekommendationer. Vi begär svar från landstingsstyrelsen
senast den 20 februari 2019.
Rapporten i sin helhet finns på Revisionens hemsida.
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