Nyhetsbrev från
Regionrevisorerna

Nr 04/21

12 oktober 2021

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 fullmäktiges behandling
av delårsrapporten vid sammanträdet den 12 oktober 2021.
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 verksamhetsmål.
Även detta 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 uppnåtts och 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.

Internkontrollgranskning
av administrativa system
och rutiner

En regionövergripande granskning har genomförts för att bedöma
tillförlitligheten i redovisningen och den interna styrningen och
kontrollen i administrativa system och rutiner.

Årets granskning har omfattat hantering av statsbidrag som innebär utbetalning från
regionen till externa parter, perioden januari- juni 2021. Vi har också följt upp
rekommendationer som lämnades i internkontrollgranskningen förra året avseende
hantering av behörigheter i det personaladministrativa systemet Heroma.
Granskningen för statsbidragen visar att flera beslut har tagits i nämnderna, att de
externa och interna vårdcentralerna har haft likvärdiga förutsättningar för de granskade
bidragen och att utbetalningar till externa parter har hanterats korrekt. Vår
sammanfattande bedömning av tillförlitligheten i redovisningen och den interna
styrningen och kontrollen, är att den är tillfredsställande för de granskade områdena.
För uppföljningen av den tidigare granskningen av behörigheter i Heroma lämnar vi
fortsatt rekommendationen att regionstyrelsen säkerställer användaransvaret så att
riktlinjen för informationssäkerhet följs.
Revisorerna begär ett gemensamt svar från de nämnder som omfattas av granskningen,
regionstyrelsen och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, senast den 19
januari 2022.
Du kan ta del av rapporten i sin helhet på Revisionens hemsida.

Budget och
ekonomistyrning

Svar har kommit från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
på revisionens granskning av nämndens budgetprocess och ekonomistyrning.
Av svaret framgår att nämnden ser att den i huvudsak bedriver en tillräcklig styrning och
kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv budgetprocess
och ekonomistyrning för sina tre verksamhetsområden men håller med om att det finns
utvecklingsområden som kan göra styrningen och kontrollen än mer effektiv.
Bland annat uppfattar nämnden att det finns ett utvecklingsområde kring uppföljning av
både politiska mål och verksamhetsmål. Nämnden ger i svaret ett uppdrag till
verksamheterna att utveckla sina verksamhetsmål och kvalitetsindikatorer. Vidare
kommer nämnden i protokollen under löpande år bilägga information som presenteras
under nämndsammanträden. Här kan exempelvis olika jämförelser i Nysamsammanställningar, kvalitetsregister med mera som verksamheterna redovisar användas
som bilagor.
När det gäller kunskap om vilken potential till kostnadssänkning som finns utan att
försämra kvaliteten ser nämnden att de olika verksamheterna har olika
konkurrenssituation som hanteras olika.
Primärvården har under flera år arbetat med att utveckla vården för att förbättra
kvaliteten samtidigt som kostnadseffektiviteten har ökat. Regionsjukhuset Karsudden
arbetar ständigt med ekonomiska överväganden för att hela tiden bevaka kostnadsläget
och inte minst bevaka konkurrenssituationen inom rättspsykiatrin. Dammsdalskolan
arbetar, inte minst med sin bemanningssituation, utifrån förväntad beläggning.
Delmål och indikatorer där jämförelser av kostnader och produktivitet är möjliga och är av
sådan art att det främjar den fortsatta verksamheten bör ses över i respektive
verksamhet.

På Revisionens hemsida kan du ta del av granskningsrapporten och nämndens svar i sin
helhet.

Analys och åtgärder till
följd av inkomna
klagomål och
synpunkter

Svar har kommit från den, med kommunerna, gemensamma
patientnämnden. Revisionens granskning omfattade om tillräckliga
strukturerade analyser sker av inkomna klagomål och synpunkter och
om dessa hanteras så de kan bidra till utveckling av vården i regionen
och kommunerna.
Den sammanfattande bedömningen i rapporten var att patientnämnden i allt väsentligt
bedriver en ändamålsenlig verksamhet inom området. Det är dock svårt att bedöma
nämndens effekt på vården då det inte finns någon kontrollfunktion kring att åtgärder
verkligen vidtas. Patientnämndens uppdrag och ansvar avslutas också då patient eller
närstående erhållit svar.
Av nämndens svar framgår att nämnden instämmer i bedömningen och med rapporten
som helhet. Nämnden vill dock betona att den inte har uppdraget att agera
kontrollfunktion avseende uppföljning av vårdens åtgärder till följd av inkomna synpunkter
och klagomål. Inspektionen för Vård och Omsorg är den myndighet som bedriver tillsyn
inom hälso- och sjukvården.
Patientnämnden planerar, tillsammans med regionens patientsäkerhetsenhet, att
genomföra en undersökning om i vilken omfattning klagomål och synpunkter används
och tas i beaktande i kvalitets- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Syftet är
även att få en bild av vårdens kännedom om patientnämndens årliga rapporter.
I granskningsrapporten lyftes också att bidraget till utvecklingen av den kommunala
vården är begränsat till följd av att antalet hanterade ärenden är få. Där bör processer för
att ta del av klagomål och synpunkter fortsatt förbättras. Av svaret framgår att nämnden
har beslutat att genomföra en analys under 2021 och skriva en rapport om ärenden som
rör de kommunala verksamheternas hälso- och sjukvård.
Kansliet arbetar också vidare med införskaffandet av ett IT-stöd med statistikmodul som
ska möjliggöra för verksamheterna att följa inkomna synpunkter utifrån kategorisering
över tid.
På Revisionens hemsida kan du ta del av granskningsrapporten och nämndens svar 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 cirka
13 miljarder kronor och drygt 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

