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Säkerhetsarbetet för
museets samlingar

Vi har genomfört en fördjupad granskning av säkerhetsarbetet på
Sörmlands museum. Syftet är att bedöma om nämnden för kultur,
utbildning och friluftsverksamhet säkerställer att säkerhetsarbetet för
föremålen i museets samlingar är ändamålsenligt och bedrivs med
god intern kontroll.
Granskningen omfattar arbetet med föremålens säkerhet med avseende på spårbarhet,
stöld och skadegörelse samt förstörelse och katastrof. I granskningen ingår också att
bedöma om ansvarsfördelningen är tydlig mellan regionstyrelsen som fastighetsägare
och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet som hyresgäst i Sörmlands
museums nya lokaler.
Riksrevisionen har genomfört en motsvarande granskning av de statliga
centralmuseerna. Den granskningen visade bland annat på brister vad gäller föremåls
spårbarhet, åtgärder mot stöld och skadegörelse och att beredskapen för plötslig
katastrof var bristfälliga.
Mot bakgrund av detta beslutade vi, utifrån en bedömning av risk- och väsentlighet, att
göra motsvarande granskning för Sörmlands museum.

Bedömning
Vår sammanfattande bedömning vad gäller föremålens säkerhet är att nämnden för
kultur, utbildning och friluftsverksamhet säkerställer att museet bedriver ett
säkerhetsarbete som garanterar rimlig grad av säkerhet. De nya lokalerna är byggda
med hög säkerhetsnivå och är anpassade utifrån klimat, ljus och museets arbetssätt där
samlingarna visas öppet och är tillgängliga för besökarna.
Föremålen finns registrerade och förebyggande arbete utförs för att minska risker för
skador och förstörelse. Kontroll- och underhållsarbete utförs enligt gränsdragningslista
och museet genomför brandövningar två gånger per år.
Däremot ser vi ett behov av att se över hyresavtal och delegationsordningar för att
förtydliga ansvarsfördelningen för lokalerna.

Rekommendationer

I rapporten finns lämnade rekommendationer för att ytterligare stärka säkerhetsarbetet.
Vi har i samband med granskningen noterat att internkontrollplanerna vare sig för
nämnden för kultur, utbildning eller regionstyrelsen innehåller något kontrollområde som
har med säkerhet att göra. Vi har begärt svar från både regionstyrelsen och nämnden
senast den 6 maj 2020.
Rapporten i sin helhet finns på Revisionens hemsida.

Upphandling granskning
av medelsförvaltningen
Vi har genomfört en upphandling av en fördjupad granskning sedan föregående
Nyhetsbrev. Granskningen syfte är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen
säkerställer att medelsförvaltningen bedrivs ändamålsenligt och med god intern
kontroll. Med ändamålsenligt menas så att kraven på god avkastning och betryggande
säkerhet uppnås.
Granskningen omfattar hantering av både finansiella tillgångar och skulder och förväntas
ge svar på bland annat nedanstående frågeställningar:

Är regionens finanspolicy ändamålsenlig?
Hur säkerställer regionen följsamhet mot beslutat finanspolicy?
Hur hanteras risker inom området?
Hur fungerar den interna kontrollen?
Hur säkerställer regionen korrekt värdering och bokföring av finansiella poster?
Finns det en tillräcklig uppföljning och rapportering till den politiska ledningen
respektive tjänstepersonsledningen?

Avrapportering beräknas ske under april/maj.

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

