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Revisorernas bedömning
av delårsrapporten

Delårsrapporten, och revisorernas bedömning, är lagstadgade i
kommunallagen. Syftet är att ge fullmäktige vägledning för den
fortsatta styrningen av verksamheten.
Vår bedömning, tillsammans med en granskningsrapport, ingår i regionfullmäktiges
behandling av delårsrapporten vid sammanträdet den 13 oktober 2020.
Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenliga med de av fullmäktige fastställda målen som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Det handlar både om finansiella mål och om verksamhetsmål.
I år gör coronapandemins effekter på verksamhet och ekonomi det svårare att göra
jämförelser och analyser. 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 mäts
och rapporteras på helår
utifrån 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 endast till viss del uppnåtts men
bedöms uppnås vid årets slut
balanskravet bedöms bli positivt vid årets slut
På Revisionens hemsida kan du ta del av bedömningen och granskningsrapporten i sin
helhet.

Regionalt cancercentrum

Vi har genomfört en gemensam granskning av RCC, regionalt
cancercentrum, tillsammans med samtliga övriga revisionsgrupper
som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
RCC har i uppdrag att aktivt verka för att de nationella målen för cancervården uppfylls.
Syftet med granskning är att bedöma om regionerna genom det gemensamma
samverkansorganet, samverkansnämnden, utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och
kontroll över RCC så att målen uppnås.
Samverkan mellan de sju regionerna i sjukvårdsregionen styrs genom avtal via
samverkansnämnden som inte är en formell nämnd. Den har inte någon formell makt
eller beslutsstruktur. Det är det politiska organet i respektive region som fattar besluten,
och för Region Sörmlands del är det regionstyrelsen.
Verksamheten inom RCC styrs av samverkansavtalet, en uppdragsbeskrivning, samt en
sjukvårdsregional cancerplan som behandlats i samverkansnämnden och sedan
beslutats i respektive region.
Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att regionstyrelsen via
samverkansnämnden inte helt utövar en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll.
Bland annat saknas gemensamma riktlinjer för när respektive region ska ha konkretiserat
och fastställt regionala handlingsplaner utifrån den sjukvårdsregionala cancerplanen. En
riktlinje för detta skulle kunna bidra till en ökad likvärdighet i arbetet mellan regionerna.
Det saknas också en formaliserad struktur för hur kompetensförsörjningsarbetet i
regionerna ska följas upp av samverkansnämnden och RCC i enlighet med de aktiviteter
som beslutats i den nu gällande sjukvårdregionala cancerplanen.
Svar har begärts av regionstyrelsen till den 9 februari 2021.
Du kan ta del av hela rapporten på Revisionens hemsida.

Regionens
finansförvaltning

Svar har kommit från regionstyrelsen på vår granskning av regionens
finansförvaltning.
Av svaret framgår att de rekommendationer som vi lämnat i rapporten kommer att
beaktas i kommande verksamhetsplanering och utveckling av regionens
finansförvaltning.
Region Sörmland har sedan år 2010 ett etablerat samarbete med Region Örebro län och
Region Västmanland kring finansförvaltningen. Detta innebär att genomförandet av
förändringar för flera av rekommendationerna behöver ske gemensamt.
Iakttagelserna i rapporten har, enligt svaret, diskuterats i det gemensamma arbetet med
kommande verksamhetsplan. Bland dessa är även utveckling av finansstrategier där ett
arbete påbörjats i syfte att skapa tydligare underlag för framtida finansieringsbeslut.
Revisorerna har också för egen del skickat rapporten, och regionstyrelsens svar, för
kännedom till revisorskollegierna i Örebro och Västmanland.
På Revisionens hemsida kan du ta del av rapporten, och svaret, 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 knappt
12 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
revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare Nyhetsbrev. Du hittar informationen
på

www.regionsormland.se/revisionen

