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Vi förtroendevalda revisorer är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den
demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed, all verksamhet i Region
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.

Under hösten har Revisorerna granskat hantering av skyddade personuppgifter för patienter,
elever och medarbetare inom delar av regionstyrelsens , nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhets respektive nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolans
verksamheter.
Vår granskning har visat på brister på ett antal områden. Vår bedömning är att nämnderna och
styrelsen delvis säkerställer att hanteringen är ändamålsenlig och delvis sker med god intern
kontroll. Bland annat rekommenderar vi att styrande dokument och befintliga e-utbildningar
uppdateras och kompletteras på området. Verksamhetsspecifika dokumenterade rutiner behöver
också därefter tas fram i större utsträckning. Svar på rapporten har begärts till i mitten på maj. Hela
rapporten finns att läsa på vår hemsida.

www.regionsormland.se/revisionen

Revisorerna har genomfört en upphandling av en fördjupad granskning sedan föregående
Nyhetsbrev. Granskningen omfattar om regionsstyrelsen respektive nämnden för primärvård,
rättspsykiatri och Dammsdalsskolan säkerställer att verksamhetscheferna inom hälso- och
sjukvården har tillräckliga förutsättningar för att utöva sitt ledningsansvar ur ett
arbetsmiljöperspektiv. Den förväntas bland annat ge svar på:
•
•
•
•

Har respektive nämnd tydliggjort innehållet i ledningsansvaret?
Är begreppen god kvalitet, patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och arbetsmiljö definierade?
Följer respektive nämnd upp hur ledningsansvaret utövas och fungerar?
Vidtas åtgärder med anledning av uppföljningen?

Avrapportering beräknas ske under april/maj.

För närvarande pågår granskning av landstingets samtliga nämnders, beredningars, bolags och
stiftelsers bokslut, verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Detta inför den
Revisionsberättelse inklusive Revisorernas redogörelse som kommer att avlämnas till
regionfullmäktige i april 2019. För granskning av verksamheten under 2018 ansvarar
revisorskollegiet från föregående mandatperiod.

För information finns på baksidan av detta Nyhetsbrev namnet på de revisorer som valts
av fullmäktige för perioden 2019-2022.
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