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Revisorernas bedömning
av delårsrapporten

Vår bedömning, tillsammans med en granskningsrapport, ingår i regionfullmäktiges
behandling av delårsrapporten vid sammanträdet den 22 oktober 2019.
Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de av fullmäktige fastställda målen som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Det handlar både om finansiella mål och verksamhetsmål.
Delårsrapporten, och revisorernas bedömning, är lagstadgade. Syftet är att ge
fullmäktige vägledning för den fortsatta styrningen av verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning av delårsrapporten är att:
den ger en rättvisande bild av resultat och ställning den sista juli
den innehåller de uppgifter som krävs
det är svårt att utvärdera om verksamhetsmålen uppnåtts då flera indikatorer
rapporteras och mäts på helår
utfrån de nya utfall som redovisas så bedömer vi att verksamhetsmålen endast till
viss del uppnåtts och att flera verksamhetsmål endast delvis kommer att ha
uppnåtts vid årets slut
de finansiella mål som beslutats av fullmäktige har uppnåtts och bedöms också
nås vid årets slut
det är osäkert om balanskravsresultatet blir positivt vid årets slut

Fördjupade granskningar
Sedan föregående Nyhetsbrev har vi fått svar på tre fördjupade
granskningar.
Hälsovalsenheten - uppdrag, mål och förutsättningar
Bland rekommendationerna i granskningsrapporten fanns att regionstyrelsen behöver
göra en översyn av regionens privata utförare för att tydliggöra ansvar för uppföljning och
kontroll. Dessutom behöver det säkerställas att rapportering sker enligt fullmäktiges
beslutade program för uppföljning.

Av svaret som nu kommit från regionstyrelsen framgår att särskild rapportering om hur
detta ska redovisas ska tas fram av Hälsovalsstaben.
Vi noterar också att en översyn av programmet för privata utförare planeras i
budgetarbetet inför år 2020. Något som vi rekommenderade i samband med
Revisorernas redogörelse i våras.

Styrning och uppföljning av
inköpsverksamheten
Svar har kommit från inköpsnämnden på
vår granskning av styrning och
uppföljning av inköpsverksamheten.
Inköpsnämnden är gemensam med
Region Västmanland.
Rapporten innehöll
rekommendationer om att stärka rutiner
för uppföljning och kontroll av otillåtna
direktupphandlingar, att vidta åtgärder för
att minska köp utanför avtal samt att
säkerställa ett systematiskt
uppföljningsarbete mot avtalstrohet.
Inköpsnämndens svar beskriver konkreta
åtgärder för förbättring. Idag finns det inte
något systematiskt arbete med
uppföljning av avtalstrohet. Ett arbete
pågår för att kunna mäta avtalstroheten
på ett bättre sätt än idag.
Nämnden kommer också att utöka sin
internkontrollplan med en kontrollpunkt
kring följsamhet mot LOU (Lagen om
offentlig upphandling).

Verksamhetschefernas
förutsättningar att utöva sitt
ledningsansvar ur ett
arbetsmiljöperspektiv
Vår sammanfattande bedömning var att
nämnderna säkerställt goda
förutsättningar. Ett antal
förbättringsområden fanns. Bland annat
kring att formalisera och skärpa
kommunicerandet av kompetenskrav.
Regionstyrelsen och nämnden för
primärvård, rättspsykiatri och
Dammsdalsskolan har besvarat
rapporten.
Av svaren framgår vidtagna och
planerade åtgärder. Bland annat planeras
ett förtydligande av kompetenskraven för
verksamhetschefer i samband med att
uppdragsbeskrivningar för chefer ses
över.

I samband med att regionstyrelsen
behandlade svaret fick också
regiondirektören i uppdrag att återkomma
med uppföljning under 2020.

Regionrevisorerna
Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens
instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed,
all verksamhet i Region Sörmland.
Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en bugdetomslutning på drygt
10 miljarder kronor och ca 8 000 anställda. Revision av de bolag som regionen äger
genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.
På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av
rapporter, inkomna svar och tidigare Nyhetsbrev. Du hittar informationen på

www.regionsormland.se/revisionen

