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Revisionsberättelse
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Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala
sig till fullmäktige inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan
för nämnder, styrelse och fullmäktigeberedningar.
Detta sker genom revisionsberättelsen med bilagan "Revisorernas redogörelse", vilken
presenteras för fullmäktige den 21 april 2020. Av revisionsberättelsen framgår att vi
tillstyrker att fullmäktige ger ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelse och
fullmäktigeberedningar, undantaget varuförsörjningsnämnden.
Vi bedömer att den gemensamma varuförsörjningsnämnden på ett allvarligt sätt brustit
i sin styrning, ledning och interna kontroll under 2019, vad gäller sitt ansvar för
genomförandet av upphandlat byte av tredjepartsleverantör avseende
förbrukningsmaterial. Detta har medfört allvarliga verksamhetsskador för bland annat
hälso- och sjukvården och ekonomisk skada för regionerna.
Vi avstyrker, mot bakgrund av detta, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
varuförsörjningsnämnden. Grunden för vår bedömning är den fördjupade granskningen
av varuförsörjningsnämnden som vi rapporterade i vårt förra nyhetsbrev, nr 2/20.
För måluppfyllelsen i övrigt för regionen bedömer vi att de verksamhetsmässiga
resultaten avseende verksamhetsperspektivet i begränsad utsträckning är förenliga
med de politiska mål som fullmäktige beslutat om. Hälso- och sjukvården uppfyller inte
den lagstadgade vårdgarantin och för tillgängligheten till nybesök har det skett en
försämring. Även inom primärvården har tillgängligheten försämrats under året.
De verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen för medborgarperspektivet och
resursperspektivet är till stora delar förenliga med de politiska mål som fullmäktige
beslutat om.
Det ekonomiska resultatet är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige beslutat
om men för resultatet före finansiella poster syns en försämring och verksamhetens
resultat är negativt. För en långsiktig ekonomisk balans och i syfte att skapa utrymme för
de beslutade strategiska investeringarna är det av fortsatt vikt att förändringen av
verksamhetens nettokostnader inte överstiger förändringen av skatter och kommunal
utjämning. Vi vill också betona vikten av att enskilda verksamheter håller sig inom
beslutade ekonomiska ramar.

För att stärka den interna kontrollen i Region Sörmland behöver arbetet med
dokumenterade riskanalyser utvecklas i nämnderna. Detta för att säkerställa att
kontroller sker kopplat till de högst prioriterade riskerna. Vi ser positivt på det
förbättringsarbete som påbörjats i regionen inom området.
Årets samlade rapportering i årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av Region
Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Vår granskning har inte visat på några
väsentliga felaktigheter.
Redogörelsen innehåller våra iakttagelser och förslag till förbättringar. Den går också till
regionstyrelsen och svar är begärt till den 23 juni 2020.
Du hittar både revisionsberättelse och Revisorernas redogörelse på Revisionens
hemsida.. Där finns också granskningsrapporten för varuförsörjningsnämnden.

Jämlik förskrivning av
hjälpmedel

Revisionen har genomfört en granskning med syftet att ge underlag för att bedöma om
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) bidrar till regionfullmäktiges
övergripande mål om en jämlik folkhälsa genom en jämlik förskrivning av hjälpmedel i
hela länet. Den sammanfattande bedömningen är att NSV inte helt bidrar till det
övergripande målet.
Nämnden ger en tydlig övergripande styrning mot en jämlik hjälpmedelsförskrivning men
styrningen stöds inte av indikatorer eller mätetal. Detta medför att det inte följs upp hur
nämnden lyckas i sitt uppdrag att skapa en region med så likvärdig service som möjligt
inom berörda områden, där hjälpmedelsförsörjning är en.
Detta medför även att nämndens ambitioner att vid hjälpmedelsförskrivningen nå
regionfullmäktiges mål om en jämlik folkhälsa där verksamheten präglas av jämlikhet och
jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering, inte heller följs upp
och analyseras.
Granskningen visar att det finns en samverkan mellan nämnden och
hjälpmedelscentralen (HMC) samt med verksamheternas förskrivare i regionen och i
länets kommuner. I granskningen har även framkommit att HMC:s förskrivarutbildningar
saknar ett fokus på jämlik förskrivning.
Svar är begärt från NSV-nämnden till den 30 juni 2020.
På Revisionens hemsida kan du ta del av rapporten i sin helhet.

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

