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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.

Vi har översiktligt granskat kvartalsrapporten efter mars månad 2019 som behandlas på
regionfullmäktige 11 juni. I rapporten redovisas en ekonomisk rapport med prognos för helåret samt
statistik kring personal, tillgänglighet och produktion. Vi noterar bland annat:
 Fortsatta budgetunderskott i hälso- och sjukvården – underskott återfinns i samtliga divisioner
 Verksamhetsresultatet efter mars månad är negativt, -113,6 mnkr, och överskottet på sista
raden beror på orealiserade vinster för finansiella poster på i storleksordningen 345 mnkr. Dessa
redovisas från 2019 på grund av förändrade redovisningsregler
 Resultatprognosen för helåret är negativ, -20 mnkr , vilket är 65 mnkr lägre än det
budgeterade årsresultatet
 Kommentarerna till tabellerna i avsnittet Hur ser produktionen ut? bör kunna utvecklas så att utfall
i jämförelse med målvärde alternativt önskvärd riktning går att utläsa
Vid beslutet i regionstyrelsen fick regiondirektören i uppdrag att följa upp vidtagna åtgärder för att
minska kostnaderna. Revisorerna återkommer med sin skriftliga bedömning till fullmäktige efter
granskning av den lagstadgade delårsrapporten per juli. Då sker också avstämning mot fullmäktiges
politiska mål.
Under våren har en granskning genomförts av om regionstyrelsen respektive nämnden för
primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan säkerställer att verksamhetschefer inom
hälso- och sjukvården getts tillräckliga förutsättningar att ta sitt ledningsansvar ur ett
arbetsmiljöperspektiv. Den övergripande bedömningen är att nämnderna säkerställt goda
förutsättningar för detta men att förbättringsområden finns. Det som lyfts i rapporten är bland annat
att kompetenskrav för verksamhetschefer kan formaliseras i större utsträckning och kompetensutveckling planeras på längre sikt. Av granskningen framgår också att innebörden av begreppet
kostnadseffektivitet behöver tydliggöras. Svar har begärts till den 16 september 2019.
Svar har kommit på granskningen av hantering av skyddade personuppgifter. Av det
gemensamma svaret, via regionsstyrelsen, framgår planerade åtgärder. Bland annat så kommer de
styrande dokumenten ses över och innehålla en tydligare information om hur skyddade
personuppgifter ska hanteras för patienter, elever och medarbetare. Befintliga e-utbildningar
uppdateras och behov har också identifierats av att utarbeta en handbok för att underlätta för
verksamheterna. Nämnderna ska också i större utsträckning efterfråga uppföljning inom området för
att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Sedan förra Nyhetsbrevet har svar behandlats i regionstyrelsen respektive inköpsnämnden på
tidigare lämnade granskningsrapporter. Detta gäller revisorernas granskning av Hälsoval –
uppdrag, mål och förutsättningar respektive Inköpsnämndens styrning och uppföljning av
inköpsverksamheten. Inkomna svar kommer att tas upp på revisorernas kommande sammanträde
men läggs ut i sin helhet på hemsidan varefter de justerade besluten kommer.
Lämnade rapporter och inkomna svar finns att ta del av i sin helhet på hemsidan
www.regionsormland.se/revisionen
På hemsidan finns också Revisionsplan 2019 publicerad. Den omfattar tiden
maj 2019 – april 2020 och beslutades vid revisorernas sammanträde 16-17 maj.

