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Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2018 med
ansvarsprövning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2018,
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och
hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den
gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet
för år 2018.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat styrelsens och nämndernas
verksamhet under år 2018 och genom utsedda lekmannarevisorer granskat
verksamheterna i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms
Industrihus AB, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholms Vatten och Avfall
AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av
gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd,
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildningen, integration och
arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker) samt gemensam lönenämnd (mellan
Katrineholm och Gnesta kommuner.)
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De konstaterar att vård- och
omsorgsnämnden samt socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående
till -23,3 miljoner kronor respektive -21,1 miljoner kronor vilket de ser allvarligt på.
Nämnderna bör omgående vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. De
bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Avslutningsvis
tillstyrker revisorerna att styrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018 och att
årsredovisningen godkänns.
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Revisorerna i Katrineholms kommun

2019-04-09

Till
Fullmäktige i Katrineholms kommun
Org.nr. 212000-0340

Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet
som bedrivits i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms
Industrihus AB, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och

Avfall AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under ärethar bedrivits av
fiir vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd,
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden lor vuxenutbildning, integration
och arbetsmarknad i Katrineholms och vingåkers kommuner) samt gemensam
lönenämnd (Katrineholms och Gnesta kommuner).
gemensam nämnd

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar fiir att verksamheten bedrivs enligt
gällande måI, beslut och riktlinjer samt de lagar och fiireskrifter som gäller fiir
verksamheten. De ansvarar också fiir att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamheten samt fiir återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar fiir att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och ftireskrifter som gäller fiir verksamheten.
Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomftirts
med den inriktning och omfattning som behövs fiir att ge rimlig grund for
bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Katrineholms
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk slmpunkt tillfredsställande sätt.
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Vi noterar dock att Vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden redovisar

en

awikelse mot budget uppgåend e tlll -23 ,3 mnkr respektive -2 1 ,l mkr vilket vi ser
allvarligt på. Nämnderna bör omgående vidta åtgärder fiir att ffi en ekonomi i
balans.

Kommunen har inga lån. Däremot finns borgensåtaganden
kommunala bolagen med 1,9 mdkr.

Vi bedömer

att räkenskaperna

Vi bedömer att styrelsens,

till

de helägda

i allt väsentligt åir rättvisande.

nämndernas och beredningarnas interna kontroll har

varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget

att resultatet enligt årsredovisningen är ftirenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmiiktige uppställt.

Vi tillstyrker att styrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård,
omsorg och hjälpmedelo den gemensamma patientnämndenn den
gemensamma nämnden fiir vuxenutbildningn integration och arbetsmarknad
i Katrineholms och Vingåkers kommuner och gemensam lönenämnd
(Katrineholms och Gnesta kommuner) samt de enskilda ledamöterna i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet fiir år 2018.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.
Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv
Lars F Eriksson har inte deltagit i granskning av vård- och omsorgsnämnden.

Vi

åberopar bifogade redogörelse och rapporter
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 20 I 8
Granskningsrapport avseende gemensam nämnd fiir vård, omsorg och hjälpmedel
Granskningsrapport avseende gemens am pati entnämnd
Granskningsrapport fran lekmannarevisor i Katrineholms Fastighets AB
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Katrineholms Industrihus AB
Granskningsrapport fran lekmannarevisor i Katrineholm Vatten och Avfall AB
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sörmland vatten och Avfall AB
Revisionsberättelse Katrineholms Fastighets AB
Revisionsberättelse Katrineholms Industrihus AB
Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB
Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB
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Årsgranskning för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård år 2018
Sammanfattning
Med avseende på Gemensamma nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vårds verksamhetsberättelse som upprättats vid årets
slut har revisionens granskning inte visat på några väsentliga
felaktigheter.
Bedömningen är att årets bokslut i stort är upprättat i enlighet med
gällande bokslutsinstruktioner och den kommunala redovisningslagen.
Verksamhetsberättelsen ger i allt väsentligt en rättvisande bild av
resultat och ställning. Verksamheten har bedrivits utifrån fullmäktiges
mål och beslut undantaget att nämnden inte har beslutat om någon
intern kontrollplan för 2018 och inte heller rapporterar någon
systematisk uppföljning av den interna kontrollen. Den interna
kontrollen bedöms ändå sammantaget som tillräcklig.
Rekommendationer
Efter årets granskning rekommenderar vi nämnden att:
 Ta fram och följa upp mål på nämndnivå
 Utveckla återrapporteringen av ekonomin och redovisa en
sammanställning över nämndens samlade resultat och som
också visar jämförelse mot budget och ekonomisk utfall
föregående år (på nämnds- och på verksamhetsnivå)
Det är positivt att nämnden beslutat och rapporterar om mål för
samverkan. Utifrån genomförd fördjupad granskning rekommenderar
vi nämnden att komplettera dessa med beslut om målvärden.
Bakgrund och syfte
Revisorerna ska, enligt kommunallagen årligen granska och pröva om
styrelser, nämnder och beredningar säkerställt att verksamheten är
genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Styrelser, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige
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Revisionsfrågor och metod
Granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed och
landstingets revisionsreglemente och har omfattat dels
ändamålsenlighet, det vill säga om verksamheten bedrivits utifrån
fullmäktiges mål och beslut, lagar, avtal och föreskrifter och dels om
verksamheten bedrivits på ett sätt som är ekonomisk tillfredsställande,
om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontroll som
nämnden ansvarar för är tillräcklig. Detta som del av underlaget för
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen med tillhörande
redogörelse. Revisorernas samlade bedömning delges då kommunrespektive landstingsfullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan i
samband med att respektive kommuns och landstingets samlade
årsredovisningar behandlas.
Granskningen har under året skett enligt den revisionsplan som
upprättats av revisorerna i länets kommuner och Landstinget
Sörmland i samråd med landstingsfullmäktiges presidium. Den årliga
granskningen omfattar grundläggande granskning och fördjupade
granskningar. Grundläggande granskning består, enligt god
revisionssed, av tre delar:
 Granskning av delårsrapport och
årsredovisning/verksamhetsberättelse
 Granskning av måluppfyllelse
 Granskning av intern styrning och kontroll
Granskningen är genomförd med stöd av Revisionens modell för
grundläggande granskning av nämnd. Revisionen tar löpande del av
verksamhetsplaner, samtliga månadsrapporter och protokoll från
respektive nämnd. Bevakning sker också av eventuella förändringar i
nämndens styrande dokument, följsamhet till fullmäktiges reglemente
för intern kontroll, följsamhet till regler och rutiner och uppföljning av
tidigare års granskningar. Dessutom summerar vi iakttagelser från
eventuella fördjupade granskningar som genomförts inom nämndens
ansvarsområde under året.
Granskningen omfattar också om nämnden säkerställt att
räkenskaperna är rättvisande. Denna del granskas i samband med
granskning av landstingets delårs- och årsbokslut. Granskningen syftar
till att pröva om nämndens verksamhetsberättelse ger en rättvisande
bild av ställning och resultat 31 december 2018.
PwC har på uppdrag av revisorerna utfört stora delar av den
grundläggande granskningen. Den rapporten finns som bilaga till
denna årsgranskning. PwC har också genomfört en fördjupad
granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna
underlag för att bedöma om styrning och uppföljning av samverkan
Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00
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inom NSV är tillräcklig och ändamålsenlig. Rapporten och dess
slutsatser framgår av bilaga 2 till denna rapport.
Revisorerna träffar samtliga nämnder i Landstinget Sörmland två
gånger per år. En träff på våren då vi går igenom slutrapporten över
granskningen föregående år. På hösten genomförs sedan
Revisionsdialog med samtliga nämnder i anslutning till
delårsrapporteringen. Till Revisionsdialogen sänds frågor ut i förväg
som underlag för träffen.
Ansvarig nämnd och avgränsning
Granskningen avser NSV-nämndens verksamhet år 2018.
Revisionskriterier
Vår bedömning av nämndens ansvarsutövande utgår bland annat från:
 Kommunallagen
 Lag om kommunal redovisning
 Fullmäktiges reglemente för nämnden
 Fullmäktiges reglemente för intern kontroll
 Fullmäktiges reglemente för planering och uppföljning
 Övriga uppdrag, mål eller direktiv från fullmäktige till nämnden
 Landstingsstyrelsens anvisningar
 Landstingets interna regler
Iakttagelser i 2017 års granskning
Revisorernas bedömning för 2017 var att NSV-nämnden bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Bedömningen var också att nämnden bedrivit
verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut undantaget att
nämnden inte hade beslutat om någon intern kontrollplan och inte
heller rapporterat någon systematisk uppföljning av den interna
kontrollen. Den interna kontrollen bedömdes ändå sammantaget som
tillräcklig.
Revisorerna deltog vid NSV-nämndens sammanträde 1 juni 2018 och
redovisade då sina iakttagelser och synpunkter utifrån den rapport som
lämnats för årsgranskningen.
Områden som lyftes i samband med genomgången var avsaknad av
intern kontrollplan och att beslut saknades om kvartalsrapporter för
mars respektive september och att de inte heller kunnat finnas som
informationsärenden. Den ekonomiska återrapporteringen skulle
kunna utvecklas vad gäller jämförelser mot budget och föregående år.
Sjukfrånvaro och resultatet för avvikelsehantering av hjälpmedel som
hanteras inom två veckor diskuterades också.
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Fullmäktiges uppdrag till nämnden
Av landstingets Mål och budget 2018-20201 framgår att nämnden
ansvarar för:
 Att tillhandahålla individuella hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning
 Forskning och utveckling avseende socialtjänst och hälso- och
sjukvårdsfrågor inom Sörmland – FoUiS
 Vård- och omsorgscollege på regional nivå
Vad gäller hjälpmedel är nämndens uppgift att trygga en god, effektiv
och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i landstinget
och kommunerna. Nämnden har vårdgivaransvar för den vård som ges
vid Hjälpmedelscentralen.
Nämnden ska vidare ansvara för att följa upp och föreslå utveckling
av samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande vård-,
omsorgs- och hälso- och sjukvårdsverksamheter, som riktar sig till
huvudmän med gemensamma brukargrupper:








Äldre
Den kommunaliserade hemsjukvården
Barn- och unga som behöver särskilt stöd
Personer med funktionsnedsättning
Personer med psykisk ohälsa och sjukdom
Riskbruk, missbruks- och beroendevård
Projekt/utvecklingsarbete som bedrivs med stöd av statliga
medel och som kräver regional överenskommelse

Vi kan inte finna att landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse har
beslutat om några ytterligare uppgifter till nämnden under 2018.
Tilldelad investeringsram är 29,6 mnkr för landstingshjälpmedel, 12,4
mnkr för kommunala hjälpmedel och 1,5 mnkr för utrustning.
Nämndens verksamhet under år 2018
Nämndens styrdokument och protokoll
NSV-nämnden har haft fem protokollförda sammanträden under år
2018. Enligt planeringen för 2018 var sex sammanträden inbokade
men sammanträdet i november ställdes in.
Nämnden har bland annat beslutat om revidering av
delegationsordning och revidering av riktlinjer för samverkan inom
missbruks- och beroendevården och riktlinje för trygg hemgång och
1

Landstingsfullmäktige § 127/17, Mål och budget 2018-2020
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samverkan. Nämnden gav länsstyrgruppen i uppdrag att fram en
interkontrollplan i mars och den beslutades i december och ingår i
verksamhetsplanen för 2019.
Anmälningsärenden förekommer på flera sammanträden.
Verksamhetsplan med ekonomiska ramar för underliggande
organisatoriska delar har antagits i december 2017. Beslutad
verksamhetsplan innehöll ingen internkontrollplan.
Vår kommentar
Av bilagan 1.1 Översiktlig grundläggande granskning 2018 framgår
de iakttagelser som gjorts.
Antagen verksamhetsplan omfattar all verksamhet inom nämndens
ansvarsområde.
Nämndens ekonomiska resultat under år 2018
I tabellen nedan finns en sammanställning över hur nämndens
ekonomiska resultat och prognos utvecklades under år 2018 i
delårsrapportering och bokslut enligt redovisningen.
Ackumulerat
resultat

Prognos

0,2

-2,5 mnkr

Delårsrapport juli

-2,2 mnkr

-2,5 mnkr

Kvartalsrapport september

-1,5 mnkr

-2,5 mnkr

Slutligt utfall december

-4,8 mnkr

Ekonomisk rapportering
Kvartalsrapport mars

NSV:s avvikelse mot budget uppgår till -4,8 mnkr. I Landstinget
Sörmlands kvartalsrapportering för NSV per mars och september
anges prognos till -2,5 mnkr.
Vår kommentar
Granskning av nämndens protokoll visar att delårsrapporten för juli
och verksamhetsberättelsen efter årets slut beslutas av nämnden.
Nämnden har inte beslutat om kvartalsrapportering per mars och
september.
Efter förra årets granskning rekommenderade vi att en översyn
behövde göras i landstinget för att säkerställa enhetlig tillämpning för
hur månads- och kvartalsrapporterna behandlades i nämnderna.
Avstämning har skett med ekonomistaben och några nya anvisningar
eller nytt reglemente har inte tagits fram under 2018. Däremot är ett
nytt reglemente på väg upp för beslut i regionfullmäktige under våren.
Region Sörmland
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Vi har i och med detta inte granskat tillämpningen i år utan avvaktar
det nya reglementet.
Granskning av nämndens protokoll visar att delårsrapporten för juli
och verksamhetsberättelsen efter årets slut beslutas av nämnden.
Vår rekommendation är att NSV-nämnden bör ta fram
sammanställning över nämndens samlade ekonomiska resultat och den
ekonomiska återrapporteringen skulle kunna utvecklas vad gäller
jämförelser mot budget och föregående år (på nämnds- och på
verksamhetsnivå)
Revisionsdialog
Som en del i den grundläggande granskningen träffar revisorerna
nämnderna och verksamhetsledningarna i ett forum som kallas
Revisionsdialog. Revisionsdialogen är en träff utöver den genomgång
av bokslutsgranskningen som genomförs i mars-april varje år.
Syftet med revisionsdialogen är att nämndens presidium och
verksamhetschef på ett tidigt stadium ska få del av revisorernas
synpunkter för att säkerställa riktigheten i underlagen för revisorernas
bedömning och därmed också ge revisorerna en mer solid grund för
ansvarsprövningen. Dessutom ges nämnden tillfälle att, utifrån
revisionsdialogen, agera mot bakgrund av de synpunkter som lämnats
av revisorerna.
Vid dialogen tas eventuella synpunkter eller kritik upp från
revisorerna i föregående års revisionsberättelse och eventuella
synpunkter från den löpande granskningen under året. I dialogen
behandlas även frågor för att kartlägga den interna styrningen och
kontrollen i nämnden. Frågor skickas i förväg till nämndens presidium
och verksamhetschef.
NSV-nämndens presidium och revisorerna träffades den 19 oktober
2018 för dialog. Vid dialogen diskuterades bland annat information
och kommunikation respektive uppföljning och utvärdering ur ett
intern kontrollperspektiv. Dessutom diskuterades nämndens
verksamhet utifrån delårsrapporten för juli månad. Årets dialog
berörde också frågan kring hur respektive nämnd säkerställer att
verksamheter under nämnden följer landstingets inköpspolicy med
tillhörande riktlinjer Andra område som diskuterades var kassationer
av hjälpmedel och tankar om/hur regionbildningen kommer att
påverka nämnden. . Dialoger planeras även för hösten2019.
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Nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse
Delårsrapporten per juli 2018
Revisorerna bedömning av delårsrapporten 2 sker utifrån den samlade
rapporteringen från landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige. Som
underlag för bedömningen har vi gjort en övergripande analytisk
granskning av räkenskaperna och måluppfyllelsen samt en viss
verifiering av innehållet i delårsrapporten. Vi har dessutom
översiktligt granskat respektive nämnds delårsrapport.
Under 2017 framförde vi att ärendeprocessen behövde stärkas i
nämnderna avseende behandling av delårsrapportering inför
återrapportering till landstingsfullmäktige. Detta då ingen av
landstingets övriga nämnder ännu hade beslutat om sina respektive
delårsrapporter innan landstingsstyrelsens behandlade landstingets
totala delårsrapport. Två av nämnderna hade inte heller behandlat sina
delårsrapporter förrän efter att fullmäktige behandlat hela
delårsrapporten. I år har processen stärkts och tre av fem nämnder
hade behandlat sina rapporter före landstingsstyrelsens behandling
och samtliga nämnder hade behandlat sina rapporter innan
fullmäktigemötet.
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelsen är nämndens återrapportering till
landstingsstyrelsen om hur uppdraget för 2018 har genomförts.
Måluppfyllelsen analyseras utifrån resultatet av de åtaganden som
nämnden gjort inom respektive perspektiv. I den sammanfattande
analysen ska, om möjligt, ”balansen” mellan perspektiven bedömas.
Vid större negativa avvikelser för mål och indikatorer ska vidtagna
eller planerade åtgärder framgå. Måluppfyllelsen av de strategiska
målen kommer sedan att bedömas i landstingets årsredovisning som
avges från landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige.
Ekonomistaben har utfärdat en anvisning för hur
verksamhetsberättelsen ska disponeras samt vilka obligatoriska delar
som ska ingå.
Verksamhetsberättelsen ska bland annat innehålla ekonomiskt utfall
för året och relevanta nyckeltal. Resultatet av den interna kontrollen
enligt av nämnden fastställd internkontrollplan redovisas också.
Nämndens verksamhetsberättelse ska också, enligt reglementet för
planering och uppföljning, innehålla en rapport över respektive enhets
ekonomiska utfall.
2
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Specifik avrapportering efterfrågas i anvisningen kring verksamhet
utifrån Framtidens hälso- och sjukvård 2.0. Arbete med
jämställdhetsfrågor ska också rapporteras tillbaka till
landstingsstyrelsen.
Vår kommentar
Granskningen av verksamhetsberättelsen framgår av bilaga 1 och 1.1
till denna rapport. Iakttagelser som lämnas är att rapporten innehåller
samtliga avsnitt enligt anvisning. Däremot saknas uppgift om antal
arbetade timmar och frånvarotimmar.
Vår rekommendation är att NSV-nämnden bör ta fram och följa upp
mål på nämndnivå. Positivt att nämnden beslutat och rapporterar om
mål för samverkan. Dessa bör kompletteras med beslut om målvärden
Intern kontroll – rapportering och följsamhet till fullmäktiges
reglemente för intern kontroll
Enligt anvisningen ska av verksamhetsberättelsen framgå hur arbetet
med den interna kontrollen bedrivits, resultatet av utförda kontroller
samt eventuellt vidtagna åtgärder med anledning av resultatet.
Vår kommentar
NSV-nämnden har inte beslutat om internkontrollplan för 2018. Detta
är inte i enlighet med reglementet för intern kontroll respektive
reglementet för planering och uppföljning.
Nämnden har beslutat om internkontrollplan för 2019 i december
2018.
Revisionen har under året genom externa konsulter, PwC, granskat
den interna kontrollen i redovisningen utan anmärkning.
Revisionens granskningar 2018
Nedan görs en kort sammanfattning av de fördjupade granskningar
som revisorerna genomfört och avrapporterat under året samt
rapporter från 2017 där svar kommit in under 2018. Rapporterna och
de svar som lämnats av nämnd/verksamhet finns tillgängliga på
revisionens hemsida www.regionsormland.se/revisionen.
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Granskning/
verksamhet/nämnd

Rapporten omfattar Revisionens iakttagelser

Granskningsrapport
2017
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och verksamhetsberättelse
per verksamhet rapporterats
till respektive nämnd.
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bokslutsträffar med
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Landstinget Sörmlands revisorer granskat Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) årsbokslut samt verksamhetsberättelse för
2018.
Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om
årsbokslutet är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsbokslutet upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsbokslutet allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.


Är årsbokslutets resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsbokslutet är upprättad
enligt god redovisningssed.


Har nämnden en tillräcklig god styrning och intern kontroll enligt genomförd
granskning?

Vår bedömning efter en översiktlig grundläggande granskning är att nämnden har en tillräckligt god styrning och intern kontroll men bör ta fram och följa upp mål på nämndnivå.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och
landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den
kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i
tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.1.

Bakgrund och syfte

2.1.1.

Bakgrund

Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en
skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsredovisningen. Detta sker inom
ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

2.1.2.

Syfte

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar nämndens verksamhetsberättelse upplysning om utfall avseende verksamhet
samt ekonomi i enlighet med fastställda riktlinjer?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård omfattar:


Verksamhetsberättelse för nämndens fyra verksamheter



Årsbokslut för nämndens fyra verksamheter



Översiktlig grundläggande granskning

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsboksluten i allt väsentligt ger en
rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsbokslutet inte innehåller fel som
påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett
felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av
underlagen för den information som ingår i årsboksluten, d v s den utesluter inte att
andra än här framförda brister kan förekomma.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Landstinget
Sörmlands Revisionskontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och
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landsting”. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning
av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningsansvariga.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsbokslutet innebär en bedömning av om rapporten följer:


Anvisningar till verksamhsberättelse och årsbokslut 2018



Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat Regionalt stöd
för samverkan kring socialtjänst
och vård

3.1.

Rättvisande räkenskaper

3.1.1.

Resultaträkning

Resultatet för 2018 är ett underskott på 23 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat.
Resultatet 2017 uppgick till ett överskott på 549 tkr som till viss del har använts till olika
satsningar under 2018 t ex utbildning inom trygg hemgång vilket också är förklaringen till
årets underskott.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och är upprättade enligt god
redovisningssed.

3.2.

Verksamhetsberättelse

Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 ska verksamhetsberättelsen innehålla följande sju avsnitt:
o
o
o
o
o
o
o

3.2.1.

Inledning
Medborgarperspektivet
Personalperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet
Miljöperspektivet
Ekonomiperspektivet
Intern kontroll

Iakttagelser och revisionell bedömning

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att endast ett avsnitt finns
medtaget.
Positivt att budget 2018 finns med vilket rekommenderades i granskningsrapport 2017.
Likt tidigare rekommenderas att även utfall för föregående år tas med i redovisningen av
ekonomiskt utfall.
Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen inte är upprättad enligt anvisningar och därmed inte ger en rättvisande bild av årets verksamhet.
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4.

Granskningsresultat FoU i
Sörmland

4.1.

Rättvisande räkenskaper

4.1.1.

Resultaträkning

Årets resultat är ett underskott på 1,1 mkr och budgeterat resultat är noll. Enligt uppgift i
verksamhetsberättelsen finns ett eget kaptial på 16,8 mkr att nyttja vid underskott.
Föregående år uppgick resultatet till + 2,6 mkr och intäkterna var 4,0 mkr högre.

4.1.2.

Iakttagelser

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga avvikelser
noterats:


4.1.3.

Årets kostnader för personalens kurser och konferenser uppgår till 534 tkr, föregående år 143 tkr. Enligt uppgift avser detta till största del externa deltagare vilket
innebär att kostnaden klassificerats fel i resultaträkningen.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

4.2.

Verksamhetsberättelse

Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 ska verksamhetsberättelsen innehålla följande sju avsnitt:
o
o
o
o
o
o
o

4.2.1.

Inledning
Medborgarperspektivet
Personalperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet
Miljöperspektivet
Ekonomiperspektivet
Intern kontroll

Iakttagelser och revisionell bedömning

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse bedöms att samtliga avsnitt finns
medtagna men att uppgift saknas om antal anställda, arbetade timmar och frånvarotimmar samt kostnaden för den arbetade tiden.
Rekommendationen är att resultaträkningen kompletteras med föregående års utfall för
att ge bättre förståelse och information.
Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvisningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.
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5.

Granskningsresultat
Hjälpmedelscentralen

5.1.

Rättvisande räkenskaper

5.1.1.

Resultaträkning

(Tkr)
Intäkter
Personal
Hjälpmedel
Lokal
Övriga
Avskrivningar
Summa
Fin intäkter
Fin kostnader
Årets resultat

Bokslut 2018
193 673
41 166
91 322
9 808
21 783
33 163
197 242
273
258
3 554

Bokslut 2017
201 256
- 39 701
- 96 278
- 10 284
- 20 057
- 32 429
- 198 749
272
258
2 521

Förändring
- 7 583
- 1 465
4 956
476
- 1 726
734
1 507
1
- 6 075

Budget 2018
195 940
- 41 682
- 88 365
9 978
- 20 967
- 34 961
- 195 953
272
258
1

Budgetavvikelse
- 2 267
516
- 2 957
170
- 816
1 798
- 1 289
1
- 3 555

Intäkterna för Hjälpmedelscentralen (HMC) har minskat jämfört med år 2017 vilket bl a
beror på att hanteringen av Freestyle Libre (samt flera diabetesartiklar) har flyttat från
HMC till diabetessamordnarna. Kostnaderna för inköp av övriga hjälpmedel uppgår till
46 597 tkr och har minskat med 8 748 tkr vilket till största del beror på utfasning av
diabeteshjälpmedel.
Med anledning av föregående års överskott har en prisjustering genomförts under 2018
för att erhålla ett underskott.

5.1.2.

Balansräkning

Avstämningsansvaret för balansräkningen delas mellan Samlad Redovisning och verksamheten. Vår rekommendation är att verksamheten bör stämma av samtliga poster för
att få ett samlat grepp över verksamheten och därmed en kvalitetskontroll av bokslutsprocessen.

5.1.3.

Finansiella mål

HMC har till som finansieltt mål att verksamheten ska styras så att en ekonomi i balans
uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Till detta finns nedanstående tre indikatorer:
Utfall
1) Avvikelse mot budgeterat
- 3 554 tkr
resultat i tkr
2) Nyttjandegrad
91,7 %
3) Resultatmarginal
32,7 %
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5.1.4.

Iakttagelser bedömning

Vilket framgår av ovan uppfylls två av tre indikatorer vilket tyder på att det finansiella
målet nås men bedömning framgår inte i verksamhetsberättelsen.

5.1.5.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är
upprättade enligt god redovisningssed.

5.2.

Verksamhetsberättelse

Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 ska verksamhetsberättelsen innehålla följande sju avsnitt:
o
o
o
o
o
o
o

5.2.1.

Inledning
Medborgarperspektivet
Personalperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet
Miljöperspektivet
Ekonomiperspektivet
Intern kontroll

Iakttagelser och revisionell bedömning

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att endast avsnittet om
intern kontroll saknas samt uppgift om antal anställda, arbetade timmar och frånvarotimmar. Positivt att respektive avsnitt innehåller mål med mätbara indikatorer.
Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvisningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.
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6.

Granskningsresultat Vård- och
omsorgscollege

6.1.

Rättvisande räkenskaper

6.1.1.

Resultaträkning

Årets resultat uppgår till + 114 tkr att jämföra med budget på noll kronor och föregående
år uppgick resultatet till + 21 tkr.

6.1.2.

Iakttagelser

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga avvikelser
noterats:


Kostnader för inhyrd personal saknas med 98 tkr då fakturan inte har
periodiserats på korrekt sätt.

Totalt uppgår resultatfelen ovan till 98 tkr. Felet bedöms som materiellt och påverkar
räkenskaperna för år 2018 i väsentlig omfattning. I verksamhetsberättelsens ekonomiavsnitt framgår dock att två fakturor saknas uppgående till 104 tkr varav en avser avvikelsen
ovan på 98 tkr.

6.1.3.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt inte är rättvisande. Räkenskaperna är
upprättade enligt god redovisningssed.

6.2.

Verksamhetsberättelse

Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 ska verksamhetsberättelsen innehålla följande sju avsnitt:
o
o
o
o
o
o
o

6.2.1.

Inledning
Medborgarperspektivet
Personalperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet
Miljöperspektivet
Ekonomiperspektivet
Intern kontroll

Iakttagelser och revisionell bedömning

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga tillämpliga
avsnitt finns med.
Vi rekommenderar att resultaträkningen i verksamhetsberättelsen kompletteras med
utfall föregående år. Uppgift om budgeterade kostnader saknas vilket bör finnas med.
Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvisningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.
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7.

Grundläggande granskning

7.1.

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar.
Styrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i
enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör
respektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll
och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En bristfällig
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett
sätt.

7.2.

Genomförande

Granskningen har genomförts för att på övergripande nivå besvara följande frågor:
•

Säkerställer NSV att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är
tillräcklig (intern styrning och kontroll)?

•

Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi (måluppfyllelse – ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet)?

7.2.1.

Metod och avgränsning

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt protokoll m m. Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 15 kontrollmål.
Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss del tillräcklig (gul) och otillräckligt (röd).

7.2.2.

Genomförd prövning av kontrollmål

Genomförd prövning av kontrollmålen visar att nämnden har tio gröna, fyra gula och ett
rött. Gula och röda presenteras nedan:
1) Har nämnden antagit en intern-kontrollplan? Har ej antagits för 2018.
2) När nämnden uppsatta mål för verksamheten? Svar lämnas ej på nämndnivå.
3) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Svar lämnas ej på nämndnivå.
4) Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad
rapportering)? Svar lämnas ej på nämndnivå.
5) Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?
Svar lämnas ej på nämndnivå.
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7.2.3.

Iakttagelser och revisionell bedömning

Vår bedömning efter en översiktlig grundläggande granskning är att nämnden har en tillräckligt god styrning och intern kontroll men bör ta fram och följa upp mål på nämndnivå.
För att underlätta läsningen och ge en bättre överblick rekommenderas att framöver
komplettera verksamhetsberättelsen med en innehållsförteckning.
2019-03-14

Susanne Lindberg
Uppdragsledare

Bilaga:
Kontrollmål i översiktlig grundläggande granskning NSV
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Översiktlig grundläggande
granskning 2018
NSV
Januari 2019

31

Mål och styrning 2018
1) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

Eventuella kommentarer/noteringar
X

2) Har nämnden antagit en intern-kontrollplan?

X

3) Är planen heltäckande, d v s omfattar den
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X

4) Har nämnden antagit en internbudget för sin
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X

5) Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X

6) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för
nämndens/styrelsens verksamhet?

X

7) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för
nämndens/styrelsens ekonomi?

X

Grundläggande granskning av NSV 2018
PwC

Ja, i protokoll 8 december 2017. För r.året 2019
godkänns VP på möte i december 2018)
I mars beslutas att länsstyrgruppen får i uppdrag
att formulera internkontrollplan 2018. Resterande
protokoll 2018 innehåller ingen uppgift om IKplanen. (IK-planen 2019 är dock beslutad på möte
i december 2018)

E t se text i VP och budget 2018 - 2020

Januari 2019
2

32

Uppföljning och rapportering 2018

Eventuella kommentarer/noteringar

8) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller verksamhet?

X

Ja, 5 sammanträden har genomförts t ex
kvartalsrapport för HMC

9) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller ekonomi?

X

HMC har kvartalsuppföljning – övriga verksamheter
ej så stora. Delårsuppföljning sker för hela nämnden
per 31 juli.

10) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse,
resultat och effekter?

X

Ja, men olika mellan ”verksamheterna”

11) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet vid rapporteringen?

X

Får nämnden återrapportering av beslut som
fattats på delegation?

Grundläggande granskning av NSV 2018
PwC

Januari 2019
3
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2018

Eventuella kommentarer/noteringar

12) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

X

Svar lämnas ej på nämndnivå

13) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

X

Svar lämnas ej på nämndnivå

14) Sker en strukturerad värdering av resultat
och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X

Svar lämnas ej på nämndnivå

15) Preciserar nämnden vid behov vad som ska
göras, när det ska göras och av vem?

X

Svar lämnas ej på nämndnivå

Grundläggande granskning av NSV 2018
PwC

Januari 2019
4
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns landsting genomfört en granskning av den gemensamma Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård (NSV). Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om
styrning och uppföljning av samverkan inom NSV är tillräcklig och ändamålsenlig.
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollmål bedömer vi att styrning och uppföljning av samverkan inom NSV i allt väsentligt är tillräcklig
och ändamålsenlig. Vi grundar vår bedömning på följande iakttagelser och bedömningar.
-

Styrning av samverkan sker på olika sätt. Genom den samverkansstruktur som är
etablerad i Sörmland och det uppdrag som nämnden har blir samverkan något naturligt. Styrning sker genom mål som nämnden har angett inom olika områden
vilket leder till en prioritering av samverkan. Målen är tydliga och uppföljningsbara. Vi bedömer att nämnden kan bli ännu tydligare i sin styrning genom att ange
önskvärda målnivåer. Styrning sker också genom överenskommelser och beslut
om gemensamma riktlinjer och rutiner. Av granskningen framgår att en del beslut
kring rutiner tenderar att vara på en detaljerad nivå. Mot bakgrund av detta kan
det finnas anledning att se över om ansvaret finns på rätt nivå.

-

Vi bedömer att nämnden är aktiv vad gäller att förslå utveckling av samverkan. Det
ges flera exempel under de senaste åren där nämnden förslår eller har föreslagit
samverkan. Trygg hemgång är ett gott exempel på att nämnden är aktiva vad gäller
utveckling av samverkan.

-

Nämndens förslag leder som regel till samverkan. En framgångsfaktor förefaller
vara den samverkansstruktur som är etablerad i länet. Av granskningen framkommer att med hjälp av processtöd skulle arbetet med att genomföra gemensamma arbetsformer för samverkan kunna effektiviseras.

-

Nämnden följer upp samverkan på olika sätt. Dels följs nämndens mål genom
delår och årsbokslut. Dels sker en löpande uppföljning av verksamheten genom
s.k. loopar. Uppföljning av samverkan inom verksamhetsområden kan också ske
genom work-shop. Av granskningen framgår att det kan förekomma bristande
kontroll av verkställighet på tjänstemannanivå.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) är gemensam för Landstinget
Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun. Nämndens uppdrag är dels att stödja arbetet med kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård, dels att stödja arbetet med samverkan mellan länets huvudmän i länet.
Nämndens ansvar enligt reglemente är att följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter till huvumännen inom specifika målgrupper såsom barn och unga som
behöver särskilt stöd, äldre, personer med psykisk ohälsa och sjukdom, personer med
funktionsnedsättning samt riskbruk, missbruk och beroendevård. Nämndens uppdrag är
att besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen. I övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella frågor. Nämnden styr bland annat via en gemensam verksamhetsplan för samtliga verksamheter.
Revisorerna har beslutat sig för att genomföra en fördjupad granskning utifrån nämndens
samverkansansvar och den problematik som finns kring samverkan och nämndens roll i
detta.
Denna granskning ingår i revisorernas årsrapport i samband med bokslutsgranskning
2018.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om styrning och
uppföljning av samverkan inom NSV är tillräcklig och ändamålsenlig.

1.3.

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier har använts som bedömningsgrund i denna granskning:
-

Mål och budget, Landstinget Sörmland

-

Nämndens reglemente

-

Kommunallagen (2017:725)

1.4.

Kontrollmål

-

Hur utövar nämnden styrning av samverkan?

-

Vilken utveckling av samverkansmöjligheter föreslås?

-

Hur följer nämnden upp de förslag till samverkan som ges?

-

I vilken utsträckning leder nämndens förslag till samverkan?
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-

1.5.

Vilken återkoppling och återrapportering sker till nämnd?

Avgränsning

Granskningen avser NSV utifrån revisionskriterier och den ovanstående revisionsfrågan
med kontrollmål.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. För att verifiera angivna kontrollmål har området äldre granskats närmre.
Intervjuer har genomförts med nämndens ordförande, verksamhetschefen för Regionalt
stöd för socialtjänst och vård och närvårdskoordinator. Som företrädare för länets kommuner har vård- och omsorgschefen för Eskilstuna kommun intervjuats.
Följande dokument har granskats:
-

Verksamhetsplan 2018 – 2020, Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst
och vård

-

Verksamhetsberättelse 2018, Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och
vård

-

Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Samtliga intervjuade har tagit del av rapporten för faktagranskning.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1. Nämndens styrning av samverkan
2.1.1.

Iakttagelser

Organisation och uppdrag
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) är gemensam för Landstinget
Sörmland och länets nio kommuner. Landstinget Sörmland är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation.
Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av socialtjänst och delar av
hälso‐ och sjukvården i Sörmland är att:
-

Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika
huvudmännen
Öka effektivitet inom berörda verksamheter
Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
Skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden

Av nämndens verksamhetsplan framgår att NSV är driftsnämnd för bland annat regionalt
stöd för samverkan kring socialtjänst och vård. Därutöver har NSV ansvar för att samverkan mellan Landstinget och länets kommuner utvecklas när det gäller:
-

Barn‐ och unga som behöver särskilt stöd
Riskbruk, missbruk‐ och beroendevård
Äldre
Personer med funktionsnedsättning
Personer med psykisk ohälsa och sjukdom

NSV utgör den regionala politiska nivån för samverkan och utveckling av socialtjänst och
angränsande hälso‐ och sjukvård. Överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer på
länsnivå, inom nämndens ansvarsområde fastställs av NSV.
Av intervjuer framgår att nämndens uppdrag upplevs som tydligt.
Samverkansstruktur
I Sörmland finns en struktur för samverkan i länet. Samtliga kommuner i länet och landstinget har bidragit till att upprätthålla och utveckla den Sörmländska strukturen för samverkan. Den regionala samverkans‐ och stödstödstrukturen ska stödja samverkan mellan
huvudmännen i länet och ge stöd till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och användning av kunskap inom socialtjänst och angränsande hälso‐ och sjukvård. Av intervjuer framgår att samverkan underlättas av att det finns en befintlig struktur dit nya frågor kan lyftas. Det underlättar uppstart av nya gemensamma arbetsuppgifter och det innebär att förankring av nya frågor sker parallellt med att arbetet bedrivs. Exempel på frågor som hanteras gemensamt är:
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-

Nationella programområden för kunskapsstyrning
Nationella överenskommelser
Statliga utredningar
Nya lagar och lagförslag
Länsövergripande förändringsarbete som påverkar både kommuner och Landsting

Nämnden får sitt tjänstemannastöd genom Sörmlands struktur för samverkan. Direkt
underställd nämnden finns en länsstyrgrupp bestående av representanter från länets nio
kommuner, regionen och FoU i Sörmland. Styrgruppen ska skapa förutsättningar för att
invånarna i Sörmland får en likvärdig vård. I styrgruppen ingår också verksamhetchef för
Regionalt stöd för socialtjänst och vård. Under länsstyrgruppen finns fyra beredningsgrupper, varav en för äldre/funktionshinder. Samordningen av stödet sker dels genom det
regionala stödets verksamhetschef och genom länets tre närvårdskoordinatorer. Specifika
arbetsgrupper startas när behov finns.
Av intervju med kommunföreträdare framhålls att de lokala länsdelsvisa arbetsgrupperna
är viktiga för att åstadkomma samverkan. Det är på denna nivå som samverkan i enlighet
med överenskommelsen utövas. Här finns en arena för att driva frågor om gemensam
utveckling. Regionens uppgift är att säkerställa att det finns lika vård i länet. Det uppges
finnas ett tillåtande klimat för utveckling. Utifrån gemensamma riktlinjer och överenskommelser sker lokala anpassningar genom arbetsgrupperna.
Styrning
Av nämndens verksamhetsplan framgår att de övergripande mål som NSV fastställer ska
stödja nämndens syfte.
-

Alla nämndens diskussioner och beslut ska präglas av samverkan och leda till
samverkan
Alla nämndens beslut ska tas med individen i fokus
Nämndens möten ska leda till att kunskapsutbyte sker

Under 2018 kommer NSV att ha särskilt fokus på arbetet kring barn och unga, arbetet
med trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, samt uppdrag kring personer med
psykisk ohälsa.
Mål för äldre
-

Sörmlänningarna får rätt och säker vård på rätt plats i rätt tid. Måttet är hur
många dagar patienter vistas i slutenvård efter att de bedömts som utskrivningsklara.

-

Sörmlänningar känna sig trygga och självständiga med sin vård och omsorg efter
sjukhusvistelse.
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Av reglementet1 framgår att nämnden skall besluta avseende operativa riktlinjer för huvudmännen, i övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella
frågor.
Av intervjuer framgår att nämnden utövar styrning av samverkan på olika sätt. En del av
styrningen som utövas sker genom de beslut som tas. Det uppges vara beslut på övergripande nivå i form av riktlinjer och överenskommelser. Det sker även beslut om rutiner i
enlighet med reglementet. Detta medför att nämnden får stor kunskap om frågorna.
Ibland fattas beslut om rutiner i länsstyrgruppen. En del beslut kring rutiner har fattats av
nämndsordförande som sedan i sin tur har informerat nämnd.
Styrningen sker också indirekt genom det uppdrag som nämndens har. Företrädare för
nämnden framhåller att samverkan är viktigt och att det är detta som länet ska arbete
utifrån. Nämnden samlar goda exempel och skapar en viljeinriktning. Det finns en tillit till
samverkan. Inom äldreområdet framhålls det arbete som har skett inom trygg hemgång
vilket har inneburit ett nytt arbetssätt att implementera.
Nämnden styr också genom de mål som angetts. Målen blir styrande för vilka frågor som
prioriteras. År 2017 var första året som nämnden formulerade mål för verksamheten. Av
intervjuerna framgår att målformulering är ett utvecklingsområde för nämnden.

2.1.2.

Bedömning

Hur utövar nämnden styrning av samverkan?
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Styrning av samverkan sker på olika sätt. Genom den samverkansstruktur som är etablerad i Sörmland och det uppdrag som nämnden har blir samverkan något naturligt.
Styrning sker genom de mål som nämnden har formulerat inom olika områden. Detta
leder till en prioritering av samverkan. När det gäller område äldre finns två mål angivna.
Målen är tydliga och uppföljningsbara. Vi bedömer att nämnden kan bli ännu tydligare i
sin styrning genom att ange önskvärda målnivåer. Av granskningen framgår att det finns
en medvetenhet om att målformulering är ett utvecklingsområde.
Styrning sker också genom överenskommelser och beslut om gemensamma riktlinjer och
rutiner. Av granskningen framgår att en del beslut kring rutiner tenderar att vara på en
detaljerad nivå. Mot bakgrund av detta kan det finnas anledning att se över om ansvaret
finns på rätt nivå.

2.2. Utveckling av samverkan
2.2.1.

Iakttagelser

Av verksamhetsberättelsen framgår att NSV har haft fem sammanträden under året. Stort
fokus har varit på de områden där särskilda mål antagits. Exempel på beslutsärenden
1 Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2016.
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inom äldreområdet under år 2018 har varit frågor rörande hjälpmedel, reviderade riktlinjer för trygg hemgång, innovation och välfärdsteknik samt följeforskning trygg hemgång.
Exempel på informationsärenden har varit kunskapsstyrning och samarbetet mellan Hälsoval och Eskilstuna kommun.
Av intervjuer framgår att förslag till utveckling av samverkan i första hand tas fram i
tjänstemannaorganisationen. Nämnden föreslår utveckling av samverkansmöjligheter.
Nämnden har exempelvis givit länsstyrgruppen i uppdrag att ta fram en överenskommelse
kring anhörigstöd2. När det gäller trygg hemgång uppges nämnden i ett tidigt skede ha
sett behovet av samverkan inom länet och en gemensam ambitionsnivå togs fram. Lagen
om samverkan vid utskrivning3 trädde i kraft 1/1 2018 vad gäller somatisk vård. Vid detta
tillfälle hade Sörmland under ett års tid kunna pröva/testa nya arbetsformer utifrån samverkan. Tidigare har arbetet präglats av en gemensam misstro mellan huvudmännen.
Båda parter fick nu vara med och skapa gemensamma arbetssätt. Samverkan utvecklades
tidigt kring trygg hemgång och effektiv samverkan4. Exempelvis Eskilstuna kommun har
nått goda resultat. De största förändringarna uppges ha skett på den kommunala sidan.
Det återstår dock ett arbete för att få primärvården att ta ansvar för processen kring SIP
(samordnad individuell plan).
Ett arbete har påbörjats kring samverkan kring nya tekniska hjälpmedel. Andra exempel
på utveckling av samverkan sker inom psykisk hälsa..
Nämndens förslag uppges i hög utsträckning leda till samverkan. En framgångsfaktor
uppges vara att nämnden är bemannad med socialnämndsordföranden från länets kommuner vilket ger hög legitimitet. En annan framgångsfaktor uppges vara länsstyrgruppens
bemanning. Förslagen kan beredas i de beredningsgrupper som finns.
Av intervjuer framgår att samverkan ytterligare kan utvecklas. Det finns en fungerande
samverkansstruktur som håller över tid. När det gäller arbetet med trygg hemvård finns
det fortfarande problem i vardagen såsom bristfälliga medicinlistor m.m. Tilliten mellan
vissa kommuner och sjukhus behöver bli bättre. Arbetssättet inom vissa kommuner behöver bli effektivare. En utveckling är att det sker inget baktalande om den andra huvudmannen utan problemen beskrivs som gemensamma.
Från tjänstemännen framhålls att ett utökat processtöd skulle kunna göra samverkansmötena mer effektiva, då det skulle kunna finnas resurser att åstadkomma mer resultat mellan mötena.

2.2.2.

Bedömning

Vilken utveckling av samverkansmöjligheter föreslås?
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Vi bedömer att nämnden är aktiv vad gäller att förslå utveckling av samverkan. Det ges
flera exempel under de senaste åren där nämnden förslår eller har föreslagit samverkan.
2

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga, Närvård i Sörmland 2017.
Lag (2017:12) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
4
Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, Närvård i Sörmland, NSVl6-0028-15
3
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Trygg hemgång är ett gott exempel på att nämnden är aktiva vad gäller utveckling av samverkan.
I vilken utsträckning leder nämndens förslag till samverkan?
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Nämndens förslag leder som regel till samverkan. En framgångsfaktor förefaller vara den
samverkansstruktur som är etablerad i länet. Av granskningen framkommer att med hjälp
av processtöd skulle arbetet med att genomföra gemensamma arbetsformer för samverkan kunna effektiviseras.

2.3. Uppföljning, återkoppling och återrapportering
2.3.1.

Iakttagelser

Enligt reglementet ska nämnden fortlöpande till huvudmännen rapportera om verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning.
Av verksamhetsberättelsen för år 2018 framgår att vad gäller mål och måluppfyllelse för
äldre:
-

Sörmlänningarna får rätt och säker vård på rätt plats i rätt tid. Måttet är hur
många dagar patienter vistas i slutenvård efter att de bedömts som utskrivningsklara.

Målsättningen med samverkan kring trygg hemgång är att patienterna ska åka hem
samma dag som de är utskrivningsklara från slutenvård. Den månadsvisa mätningen visar
att det är fyra kommuner som under 2018 haft patienter över 3 dagar i snitt på sjukhuset
efter utskrivningsklar. Ingen kommun har haft eller riskerar att få det tre månader i följd
(december ännu ej rapporterat). Det är framförallt södra länsdelen som visar upp siffror
över 3.0, vilket innebär att Nyköpings lasarett är mest påverkat av att det finns patienter
på avdelningarna som väntar på att kommunen kan erbjuda vård i annan form.
-

Sörmlänningar känna sig trygga och självständiga med sin vård och omsorg efter
sjukhusvistelse.

Uppföljningen sker genom instrumentet webbkollen. På frågan om sörmlänningen känner
sig trygga med sina vård- och omsorgskontakter visar uppföljningen för 2018 att 83 %
(1630) svarar ja, 7 % (140) svarar vet ej och 9 % (184) svarar nej.
Nämndens mål följs upp på delår och helår. Nämnden följer upp de förslag till samverkan
som ges. Hur det sker fastställs exempelvis i handlingsplan. Av intervju med verksamhetschef framgår att det på tjänstemannanivå kan finnas en bristande kontroll vad gäller verkställighet av beslut.
Återkoppling och återrapportering till nämnd kan se olika ut. Inom psykiatri och PRIO
satsningen5 skedde återkopplingen genom en work-shop tillsammans med nämnd.

5

PRIO psykisk ohälsa är en handlingsplan för regeringens arbete inom psykisk ohälsa.
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Nämnden arbetar också med så kallade loopar6, vilket är ett uppföljningsverktyg som används för att få snabb återkoppling från verksamheten.

2.3.2.

Bedömning

Hur följer nämnden upp de förslag till samverkan som ges?
Vilken återkoppling och återrapportering sker till nämnd?
Vi bedömer att båda kontrollmålen är uppfyllda.
Nämnden följer upp samverkan på olika sätt. Dels följs nämndens mål genom delår och
årsbokslut. Dels sker en löpande uppföljning av verksamheten genom s.k. loopar. Uppföljning av samverkan inom verksamhetsområden kan också ske genom workshop.
Av granskningen framgår att det kan förekomma bristande kontroll av verkställighet på
tjänstemannanivå.

6

Exempelvis under v 48 fick alla aktörer i länet göra en återkoppling på de patienter som skrevs ut från sjukhuset. Undersökningen används som en ackumulerad mätning och en snabb återkoppling om hur det fungerar. Nämnden tar del av
resultatet av undersökningen.
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3.

Revisionell bedömning

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om styrning och
uppföljning av samverkan inom NSV är tillräcklig och ändamålsenlig. Efter genomförd
revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollmål bedömer vi att styrning
och uppföljning av samverkan inom NSV i allt väsentligt är tillräcklig och ändamålsenlig.
Vår bedömning baseras på den avstämning av kontrollmål som gjorts.

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Hur utövar nämnden
styrning av samverkan?

Delvis Uppfyllt
Styrning av samverkan sker på olika sätt. Genom
den samverkansstruktur som är etablerad i Sörmland och nämndens uppdrag blir samverkan något
naturligt.
Styrning sker genom de mål som nämnden har formulerat inom olika områden. Detta leder till en prioritering av samverkan. Vi bedömer att nämnden kan
bli ännu tydligare i sin styrning genom att ange
önskvärda målnivåer.
Styrning sker också genom överenskommelser och
beslut om gemensamma riktlinjer och rutiner. En
del beslut kring rutiner tenderar att vara på en detaljerad nivå varför det kan finnas anledning att se
över om ansvaret finns på rätt nivå.

Vilken utveckling av
samverkansmöjligheter
föreslås?

Uppfyllt

I vilken utsträckning
leder nämndens förslag
till samverkan?

Uppfyllt
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Hur följer nämnden
upp de förslag till samverkan som ges?
Vilken återkoppling och
återrapportering sker
till nämnd?

Uppfyllda
Nämnden följer upp samverkan på olika sätt. Dels
följs nämndens mål genom delår och årsbokslut.
Dels sker en löpande uppföljning av verksamheten
genom s.k. loopar. Uppföljning av samverkan inom
verksamhetsområden kan också ske genom workshop.
Av granskningen framgår att det kan förekomma
bristande kontroll av verkställighet på tjänstemannanivå.

2019-03-07

Jean Odgaard
Uppdragsledare/Projektledare
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Årsgranskning för Patientnämnden år 2018
Sammanfattning
Med avseende på verksamhetsberättelsen som upprättas vid årets slut
har revisionens granskning inte visat på några väsentliga felaktigheter.
Bedömningen är att årets bokslut i stort är upprättat i enlighet med
gällande bokslutsinstruktioner och den kommunala redovisningslagen
samt att god redovisningssed har tillämpats. Den Gemensamma
patientnämndens verksamhetsberättelse ger i allt väsentligt en
rättvisande bild av resultat och ställning. Verksamheten har bedrivits
utifrån fullmäktiges mål och beslut undantaget att nämnden inte
beslutat om någon verksamhetsplan före årets början. Den interna
kontrollen bedöms i övrigt som tillräcklig.
Rekommendationer
Efter årets granskning rekommenderar vi nämnden att:
Säkerställa att verksamhetsplan beslutas inför varje år och utifrån
regionfullmäktiges mål och budget samt att den innehåller mätbara
och uppföljningsbara indikatorer för samtliga strategiska
perspektiv/mål
Säkerställa att rapporteringen av uppföljning av internkontrollplanen
görs enligt reglemente för planering och uppföljning
Bakgrund och syfte
Revisorerna ska, enligt kommunallagen årligen granska och pröva om
styrelser, nämnder och beredningar säkerställt att verksamheten är
genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Styrelser, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige
Revisionsfrågor och metod
Granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed och
landstingets revisionsreglemente och har omfattat dels
ändamålsenlighet, det vill säga om verksamheten bedrivits utifrån
fullmäktiges mål och beslut, lagar, avtal och föreskrifter och dels om
verksamheten bedrivits på ett sätt som är ekonomisk tillfredsställande,
om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontroll som
nämnden ansvarar för är tillräcklig. Detta som del av underlaget för
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen med tillhörande
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redogörelse. Revisorernas samlade bedömning delges då kommunrespektive landstingsfullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan i
samband med att respektive kommuns och landstingets samlade
årsredovisningar behandlas.
Granskningen har under året skett enligt den revisionsplan som
upprättats av revisorerna i länets kommuner och Landstinget
Sörmland i samråd med landstingsfullmäktiges presidium. Den årliga
granskningen omfattar grundläggande granskning och fördjupade
granskningar. Grundläggande granskning består, enligt god
revisionssed, av tre delar:
 Granskning av delårsrapport och
årsredovisning/verksamhetsberättelse
 Granskning av måluppfyllelse
 Granskning av intern styrning och kontroll
Granskningen är genomförd med stöd av Revisionens modell för
grundläggande granskning av nämnd. Revisionen tar löpande del av
verksamhetsplaner, samtliga månadsrapporter och protokoll från
respektive nämnd. Bevakning sker också av eventuella förändringar i
nämndens styrande dokument, följsamhet till fullmäktiges reglemente
för intern kontroll, följsamhet till regler och rutiner och uppföljning av
tidigare års granskningar. Dessutom summerar vi iakttagelser från
eventuella fördjupade granskningar som genomförts inom nämndens
ansvarsområde under året.
Granskningen omfattar också om nämnden säkerställt att
räkenskaperna är rättvisande. Denna del granskas i samband med
granskning av landstingets delårs- och årsbokslut. Granskningen syftar
till att pröva om nämndens verksamhetsberättelse ger en rättvisande
bild av ställning och resultat 31 december 2018.
PwC har på uppdrag av revisorerna utfört stora delar av den
grundläggande granskningen. Den rapporten finns som bilaga till
denna årsgranskning. PwC har också genomfört en fördjupad
granskning om nämnden har skapat tillräckliga förutsättningar för att
bidra med förbättringar i verksamheten. Den har avrapporterats
separat.
Revisorerna träffar samtliga nämnder i Landstinget Sörmland två
gånger per år. En träff på våren då vi går igenom slutrapporten över
granskningen föregående år. På hösten genomförs sedan
Revisionsdialog med samtliga nämnder i anslutning till
delårsrapporteringen. Till Revisionsdialogen sänds frågor ut i förväg
som underlag för träffen.
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Ansvarig nämnd och avgränsning
Granskningen avser Patientnämndens verksamhet 2018.
Revisionskriterier
Vår bedömning av nämndens ansvarsutövande utgår bland annat från:
 Kommunallagen
 Lag om kommunal redovisning
 Fullmäktiges reglemente för nämnden
 Fullmäktiges reglemente för intern kontroll
 Fullmäktiges reglemente för planering och uppföljning
 Övriga uppdrag, mål eller direktiv från fullmäktige till nämnden
 Landstingsstyrelsens anvisningar
 Landstingets interna regler
Iakttagelser i 2017 års granskning
Revisorernas bedömning för 2017 var att Patientnämndens
verksamhetsberättelse i allt väsentligt gav en rättvisande bild av
resultat och ställning. Verksamheten hade bedrivits utifrån
fullmäktiges mål och beslut undantaget att verksamhetsplanen vid vår
granskning inte hade behandlats i nämnden. Den interna kontrollen
bedöms i övrigt som tillräcklig.
Revisorerna deltog vid Patientnämndens sammanträde 23 april 2018
och redovisade då sina iakttagelser och synpunkter utifrån den rapport
som lämnats för årsgranskningen.
Områden som lyftes i samband med genomgången var att säkerställa
att verksamhetsplan beslutas utifrån landstingsfullmäktiges mål och
budget och att den ska innehålla åtaganden och mätbara och
uppföljningsbara indikatorer. Nämnden behöver också säkerställa att
den ekonomiska rapporteringen behandlas enligt styrdokumenten.
Fullmäktiges uppdrag till nämnden
Av landstingets Mål och budget 2018-20201 framgår att nämnden,
som är gemensam med länets nio kommuner, har till uppgift att stödja
och hjälpa patienter inom:
 Hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting eller kommun eller
enligt avtal med dessa
 Den allmänna omvårdnad som ges enligt socialtjänstlagen i
samband med hälso- och sjukvård
 Tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs av landsting
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnande
av stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård samt enligt
1

Landstingsfullmäktige § 127/17, Mål och budget 2018-2020
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smittskyddslagen.
Vi kan inte finna att landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse har
beslutat om några ytterligare uppgifter till nämnden under 2018.
Tilldelad budgetram är 3 430 tkr. Ingen investeringsram framgår av
budget.
Nämndens verksamhet under år 2018
Nämndens styrdokument och protokoll
Nämnden har haft fem protokollförda sammanträden under år 2018.
Nämnden har beslutat om dataskyddsombud enligt GDPR och
verksamhetsberättelse för 2017, budget 2019 och delårsrapport 2018.
Beslut om verksamhetsplan 2018 inklusive internkontrollplan togs i
februari 2018 och inte i slutet av 2017.
Anmälningsärenden förekommer på fyra sammanträden och ingen
återrapportering av delegationsbeslut har gjorts.
Vår kommentar
Av bilagan 1.1 framgår de iakttagelser som gjorts.
Nämnden behöver säkerställa att verksamhetsplan antas inför varje år.
Nämndens ekonomiska resultat under år 2018
I tabellen nedan finns en sammanställning över hur nämndens
ekonomiska resultat och prognos utvecklades under år 2018 i
delårsrapportering och bokslut enligt redovisningen.
Ackumulerat
utfall

Prognos

Nämndens
Budget

Kvartalsrapport mars

-0,2 mnkr

-3,43 mnkr

-3,43 mnkr

Delårsrapport juli

-0,9 mnkr

-1,9 mnkr

Kvartalsrapport september

-0,9 mnkr

-1,9 mnkr

Ekonomisk rapportering

Slutligt utfall december

-1,53 mnkr

-3,43 mnkr

Patientnämnden avvikelse mot budget uppgår till +1,9 mnkr. I
Landstinget Sörmlands kvartalsrapportering för Patientnämnden per
mars anges prognos till noll och för september anges prognos till +1,5
mnkr.
Vår kommentar
Granskning av nämndens protokoll visar att delårsrapporten för juli
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och verksamhetsberättelsen efter årets slut beslutas av nämnden.
Patientnämnden har inte beslutat om kvartalsrapportering per mars
och september.
Efter förra årets granskning rekommenderade vi att en översyn
behövde göras i landstinget för att säkerställa enhetlig tillämpning för
hur månads- och kvartalsrapporterna behandlades i nämnderna.
Avstämning har skett med ekonomistaben och några nya anvisningar
eller nytt reglemente har inte tagits fram under 2018. Däremot är ett
nytt reglemente på väg upp för beslut i regionfullmäktige under våren.
Vi har i och med detta inte granskat tillämpningen i år utan avvaktar
det nya reglementet.
Revisionsdialog
Som en del i den grundläggande granskningen träffar revisorerna
nämnderna och verksamhetsledningarna i ett forum som kallas
Revisionsdialog. Revisionsdialogen är en träff utöver den genomgång
av bokslutsgranskningen som genomförs i mars-april varje år.
Syftet med revisionsdialogen är att nämndens presidium och
verksamhetschef på ett tidigt stadium ska få del av revisorernas
synpunkter för att säkerställa riktigheten i underlagen för revisorernas
bedömning och därmed också ge revisorerna en mer solid grund för
ansvarsprövningen. Dessutom ges nämnden tillfälle att, utifrån
revisionsdialogen, agera mot bakgrund av de synpunkter som lämnats
av revisorerna.
Vid dialogen tas eventuella synpunkter eller kritik upp från
revisorerna i föregående års revisionsberättelse och eventuella
synpunkter från den löpande granskningen under året. I dialogen
behandlas även frågor för att kartlägga den interna styrningen och
kontrollen i nämnden. Frågor skickas i förväg till nämndens presidium
och verksamhetschef.
Patientnämndens presidium och revisorerna träffades den 5 november
2018 för dialog. Vid dialogen diskuterades bland annat information
och kommunikation respektive uppföljning och utvärdering ur ett
intern kontrollperspektiv. Dessutom diskuterades nämndens
verksamhet utifrån delårsrapporten för juli månad. Årets dialog
berörde också frågan kring hur respektive nämnd säkerställer att
verksamheter under nämnden följer landstingets inköpspolicy med
tillhörande riktlinjer. Dialoger planeras även för hösten 2019.
Nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse
Delårsrapporten per juli 2018
Revisorerna bedömning av delårsrapporten 2 sker utifrån den samlade
2

RE-REV18-0039/0040, Revisorernas bedömning av delårsrapporten juli 2018 med tillhörande granskningsrapport
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rapporteringen från landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige. Som
underlag för bedömningen har vi gjort en övergripande analytisk
granskning av räkenskaperna och måluppfyllelsen samt en viss
verifiering av innehållet i delårsrapporten. Vi har dessutom
översiktligt granskat respektive nämnds delårsrapport.
Under 2017 framförde vi att ärendeprocessen behövde stärkas i
nämnderna avseende behandling av delårsrapportering inför
återrapportering till landstingsfullmäktige. Detta då ingen av
landstingets övriga nämnder ännu hade beslutat om sina respektive
delårsrapporter innan landstingsstyrelsens behandlade landstingets
totala delårsrapport. Två av nämnderna hade inte heller behandlat sina
delårsrapporter förrän efter att fullmäktige behandlat hela
delårsrapporten. I år har processen stärkts och tre av fem nämnder
hade behandlat sina rapporter före landstingsstyrelsens behandling
och samtliga nämnder hade behandlat sina rapporter innan
fullmäktigemötet.
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelsen är nämndens återrapportering till
landstingsstyrelsen om hur uppdraget för 2018 har genomförts.
Måluppfyllelsen analyseras utifrån resultatet av de åtaganden som
nämnden gjort inom respektive perspektiv. I den sammanfattande
analysen ska, om möjligt, ”balansen” mellan perspektiven bedömas.
Vid större negativa avvikelser för mål och indikatorer ska vidtagna
eller planerade åtgärder framgå. Måluppfyllelsen av de strategiska
målen kommer sedan att bedömas i landstingets årsredovisning som
avges från landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige.
Ekonomistaben har utfärdat en anvisning för hur
verksamhetsberättelsen ska disponeras samt vilka obligatoriska delar
som ska ingå.
Verksamhetsberättelsen ska bland annat innehålla ekonomiskt utfall
för året och relevanta nyckeltal. Resultatet av den interna kontrollen
enligt av nämnden fastställd internkontrollplan redovisas också.
Nämndens verksamhetsberättelse ska också, enligt reglementet för
planering och uppföljning, innehålla en rapport över respektive enhets
ekonomiska utfall.
Specifik avrapportering efterfrågas i anvisningen kring verksamhet
utifrån Framtidens hälso- och sjukvård 2.0. Arbete med
jämställdhetsfrågor ska också rapporteras tillbaka till
landstingsstyrelsen.
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Vår kommentar
Granskningen av verksamhetsberättelsen framgår av bilaga 1 och 1.1
till denna rapport. Iakttagelser som lämnas är att rapporten innehåller
samtliga avsnitt enligt anvisning. Däremot saknas uppgift om antal
arbetade timmar och frånvarotimmar.
Vår rekommendation är att nämnden bör ta fram mätbara indikatorer
för samtliga perspektiv/mål.
Intern kontroll – rapportering och följsamhet till fullmäktiges
reglemente för intern kontroll
Enligt anvisningen ska av verksamhetsberättelsen framgå hur arbetet
med den interna kontrollen bedrivits, resultatet av utförda kontroller
samt eventuellt vidtagna åtgärder med anledning av resultatet.
Vår kommentar
Nämnden beslutade om sin internkontrollplan i samband med
verksamhetsplan med budget i februari 20183.
Enligt verksamhetsberättelsen 2018 anges att den interna
kontrollplanen för året följts upp på sammanträdet i november. Av
protokollet går det inte att finna redogörelse, rapportering och beslut
av uppföljning av internkontrollarbetet.
Vi rekommenderar att rapporteringen av uppföljning av
internkontrollplanen säkerställs enligt anvisningarna.
Revisionens granskningar 2018
Nedan görs en kort sammanfattning av de granskningar som
revisorerna genomfört och avrapporterat under året, som berör
nämndens verksamhet. Rapporterna och de svar som har lämnats av
nämnden/verksamheten finns tillgängliga på revisionens hemsida.
www.regionsormland.se/revisionen

Granskning/
verksamhet/nämnd

Rapporten omfattar Revisionens iakttagelser

Granskningsrapport
2017
/samtliga nämnder

Granskning av årsbokslut
och verksamhetsberättelse
per verksamhet rapporterats
till respektive nämnd.
Revisorernas redogörelse Granskning av
2017/LS
årsredovisningen 2017.
3

Kommentarer i
lämnade svar från
verksamhet/nämnd
Inga skriftliga svar
begärs –
bokslutsträffar med
samtliga nämnder.
Svaret redovisas inte
i detta dokument.

Patientnämnden § 3/18, Verksamhetsplan med budget 218-2020 gemensam patientnämnd
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Inget svar begärt –
dialog möten med
samtliga nämnder
under hösten.
Interna kontrollen i
Den övergripande
Av svaret framgår
lönehanteringen/2017/LS bedömningen är att det inte bland annat att en
finns ändamålsenliga rutiner övergripande
för lönehanteringens
kartläggning av
samtliga delar. En
löneprocessen har
övergripande kartläggning
genomförts. Rutiner
bör genomföras för att se
utarbetas också för
flödet i hela löneprocessen. att säkerställa att
Många rutiner är manuella
signering av
och där bör det utredas vilka utanordningslistor
automatiseringar som är
sker som ett led i
möjliga/går att utveckla.
analys och
Rutinen för signering av
uppföljning av
utanordningslistor behöver
verksamhetens
säkerställas ute i
lönekostnader.
verksamheterna.
Intern kontroll i den
Vår sammantagna
Av svaret framgår
löpande redovisningen/
bedömning är att den
vidtagna och
LS, med inriktning:
löpande redovisningen i
planerade åtgärder.
- representation
stort sett är tillförlitlig och
Rutiner kring
- inhyrd personal
upprättas med
dispensansökningar
- rekrytering
tillfredsställande intern
för inhyrd personal
- resekostnader
kontroll. De rutiner där den har setts över och
- externa konsulter interna kontrollen inte
särskilda
bedöms som
uppföljningsmöten
tillfredsställande är
har inrättats.
tillämpning av kontoplan
Tillämpningsanvisni
respektive rutin för
ngar till kontoplanen
dispensansökan för
ska fortsatt
anlitande av inhyrd
utvecklas och ett
personal.
internt
utbildningsprogram
tas fram.
Revisorernas bedömning Granskning av delårsrapport
av delårsrapport 2018/LS juli avseende mål för god
ekonomisk hushållning.

Hantering av skyddade
personuppgifter/RS,
nämnden för kultur,
utbildning och
friluftsverksamhet samt
nämnden för primärvård,
rättpsykiatri och
Dammsdalsskolan

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Vår granskning har visat på
brister på ett antal områden.
Vår bedömning är att
nämnderna och styrelsen
delvis säkerställer att
hanteringen är
ändamålsenlig och delvis
sker med intern kontroll.
Bland annat rekommenderar

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

Svar begärt till 8
maj 2019.

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 8(9)
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Region Sörlands förtroendevalda revisorer granskat patientnämndens årsbokslut och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt genomfört
en översiktlig grundläggande granskning.
Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om
årsbokslutet är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsbokslutet upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsbokslutet allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.


Är årsbokslutets resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsbokslutets återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt
med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsbokslutet är upprättad
enligt god redovisningssed.


Har nämnden en tillräcklig god styrning och intern kontroll enligt genomförd
granskning?

Vi bedömer att nämnden har en tillräckligt god styrning och intern kontroll men bör ta
fram mätbara indikatorer för samtliga mål/antagangden.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och
landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den
kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i
tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.1.

Bakgrund

Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en
skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsredovisningen. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.

2.2.

Syfte

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar nämndens verksamhetsberättelse upplysning om utfall avseende verksamhet
samt ekonomi i enlighet med fastställda riktlinjer?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av Patientnämnden omfattar:


Verksamhetsberättelse inkl resultaträkning



Översiktlig grundläggande granskning

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsbokslutet i allt väsentligt ger en
rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsbokslutet inte innehåller fel som
påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett
felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av
underlagen för den information som ingår i årsbokslutet, d v s den utesluter inte att andra
än här framförda brister kan förekomma.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Region Sörmlands Revisionskontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av
räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
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Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningsansvarig.

2.3.

Revisionskriterier

Granskningen av årsboksluten innebär en bedömning av om rapporten följer:


Anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018



Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Rättvisande räkenskaper

3.1.1.

Resultaträkning

Årets utfall uppgår till – 1 534 tkr att jämföra med budgeterat resultat på – 3 430 tkr. Avvikelsen på 1 896 tkr avser med 1 693 tkr personalkostnader vilket enligt uppgift i verksamhetsberättelsen beror på ej tillsatt tjänst och föräldraledighet. Föregående år uppgick
resultatet till – 1 621 tkr att jämföra med med årets utfall på – 1 534 tkr.

3.1.2.

Finansiella mål

Patientnämnden har som finansiellt mål att avvikelse mot budgeterat resultat ska vara
noll eller positvt vilket uppfylls.

3.1.3.

Iakttagelser

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga avvikelse
noterats:


Kostnader för applikationssupport avseende år 2019 har felaktigt belastat
årsbokslutet 2018 med 50 tkr.

Totalt uppgår resultatfelet ovan till 50 tkr men bedöms inte som materiella och påverkar
inte räkenskaperna för år 2018 i väsentlig omfattning.

3.1.4.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

3.2.

Verksamhetsberättelse

Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 ska verksamhetsberättelsen innehålla följande sju avsnitt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3.2.1.

Inledning
Medborgarperspektivet
Personalperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet
Miljöperspektivet
Ekonomiperspektivet
Intern kontroll

Iakttagelser och revisionell bedömning

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga avsnitt finns
medtagna men att uppgift saknas om antal arbetade timmar och frånvarotimmar samt
kostnader för den arbetade tiden.
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Intern kontroll har rapporterats vid nämndens sammanträde den 16 november 2018. Den
revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvisningar
och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.
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4.

Grundläggande granskning

4.1.

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar.
Styrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i
enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör
respektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll
och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En bristfällig
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett
sätt.

4.2.

Genomförande

Granskningen har genomförts för att på övergripande nivå besvara följande frågor:
•

Säkerställer patientnämnden att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig (intern styrning och kontroll)?

•

Vidtar patientnämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende
verksamhet och ekonomi (måluppfyllelse – ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet)?

4.2.1.

Metod och avgränsning

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt protokoll m m. Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 16 kontrollmål.
Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss del tillräcklig (gul) och otillräckligt (röd).

4.2.2.

Genomförd prövning av kontrollmål

Genomförd prövning av kontrollmålen visar att nämnden har 13 gröna, två gula och ett
rött, varav gula och röda presenteras nedan: I bilaga 1 redovisas samtliga kontrollmål.
1) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet?
Strategiska mål och åtaganden finns men mätbarhet saknas.
2) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Nämnden anser att åtagandena är
uppnådda – går dock inte att utvärdera då de inte är mätbara.
3) Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?
Framgår ej varför det blir rött.

4.2.3.

Iakttagelser och revisionell bedömning

I samband med granskningen noterades att verksamhetsplan för 2018 antogs på sammanträde i februari 2018 – borde ha antagits i november 2017. Vår bedömning efter en över-
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siktlig grundläggande granskning är att nämnden har en tillräckligt god styrning och
intern kontroll men bör upprätta mål som är mätbara.
2019-03-06

Susanne Lindberg
Uppdragsledare

Bilaga 1:
Kontrollmål i Grundläggande översiktlig granskning
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Översiktlig grundläggande
granskning 2018
Patientnämnden
Januari 2019

67

Mål och styrning 2018

Eventuella kommentarer/noteringar

1) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

X

Ja, i protokoll februari 2018.

2)Har nämnden antagit en intern-kontrollplan?

X

Ja, i protokoll februari 2018.

3) Är planen heltäckande, d v s omfattar den
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X

Bedöms vara så

4) Har nämnden antagit en internbudget för sin
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X

I protokollet ovan hänvisas till Mål & plan
fastställd av landstingsstyrelsen och dess ramar

5) Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X

6) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för
nämndens/styrelsens verksamhet?

X

Strategiska mål och åtaganden finns men
mätbarhet saknas p g a avsaknad av indikatorer.

7)Finns mätbara/uppföljningsbara mål för
nämndens/styrelsens ekonomi?

X

Ja att resultatavikelsen mot budget uppgår till noll

8) Har styrelsen/nämnden fångat upp och
verkställt eventuella särskilda uppdrag från
fullmäktige?

X

Enligt ny lagstiftning sker rapportering av
klagomål och synpunkter

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2018
PwC

Januari 2019
2
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Uppföljning och rapportering 2018

Eventuella kommentarer/noteringar

9) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller verksamhet?

X

Ja, vid årets fem nämndmöten

10) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller ekonomi?

X

Ja, genom 2 delårsrapporter

11) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse,
resultat och effekter?

X

Ja, mindre fokus på ekonomi

12) Används mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet vid rapporteringen?

X

Följer anvisningar till VB

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2018
PwC

Januari 2019
3

69

Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2018

Eventuella kommentarer/noteringar

13) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

X

Nämnden anser att åtagandena är uppnådda – går
dock inte att utvärdera då de inte är mätbara

14) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

X

Ja,, redovisar överrskott mot budget

15) Sker en strukturerad värdering av resultat och
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X

Ja följer framtagen mall

16) Preciserar nämnden vid behov vad som ska
göras, när det ska göras och av vem?

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2018
PwC

X

Framgår ej
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevada revisorerna i Sörmlands läns landsting genomfört en granskning av den gemensamma patientnämnden. Syftet med granskningen är att
ge revisorerna underlag för att bedöma om Patientnämnden har skapat tillräckliga förutsättning för att bidra till förbättringar i verksamheten.
Vi bedömer att Patientnämnden i allt väsentligt har skapat tillräckliga förutsättningar för
att bidra till förbättringar i vården. Det fanns inför år 2018 en förväntan om att antalet
ärenden till patientnämnden skulle öka. Av granskningen framgår att antalet ärenden till
patientnämnden har minskat under de två senaste åren. Vi har inom ramen för granskningen inte kunnat verifiera vad orsaken beror på. Antalet registrerade synpunkter som
riktas direkt till hälso- och sjukvården har också minskat något. Denna iakttagelse leder
oss till att vi anser att det kan finnas anledning att granska om verksamheterna i Sörmlands läns landsting är tillgängliga för att ta emot synpunkter/klagomål och om dessa registreras på ett korrekt sätt i avvikelserapporteringssystemet Synergi.
Vi anser att Patientnämnden har etablerat ett arbete för framtagande av analysrapporter
till verksamheten. Nämnden tar årligen fram tematiska rapporter som är riktade till vården. Val av tema utgår ifrån såväl från sjukdomstillstånd som tematisk indelning såsom
bemötande. I rapporterna utgår nämnden från skrivningar inom patientlagen. Vi menar
att nämnden härigenom lämnar ett viktigt bidrag till verksamheten.
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig process för återföring av patientnämndernas
ärenden till verksamheten. Det sker en regelbunden återkoppling i form av statistik och
ärenden till verksamheterna. Det finns forum för analys och återföring av ärenden genom
de regelbundna träffar som sker mellan patientnämnden och chefläkare. Redovisning av
tematiska rapporter sker till fullmäktige och offentliggörs för allmänheten.
Av granskningen framgår att det till viss del går att spåra effekter från patientnämndens
arbete. Det saknas dock en metod eller arbetssätt för att systematiskt spåra i vilken utsträckning patientnämndens ärenden leder till förändring och förbättring av verksamheten.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Den gemensamma patientnämnden i Landstinget Sörmland är en gemensam nämnd för
landstinget och länets nio kommuner. Nämnden är en opartisk instans för rådgivning och
problemlösning. Den tar upp frågor, synpunkter/klagomål som rör all offentligt finansierad vård, tandvård samt privata vårdgivare med avtal med landstinget.
Lag1 om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården trädde i kraft 2018-01-01. Lagen
tydliggör patientnämndernas uppdrag. I varje kommun och landsting ska finnas en eller
flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter samt närstående inom
vård (inklusive tandvård) som ges av landsting och kommuner, eller enligt avtal mer
kommuner och den allmänna omvårdnaden enligt socialtjänstlagen. Patientnämndens
huvudsakliga uppgift är att på lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till
vårdgivare och att få klagomålen besvarade av vårdgivaren. Nämnden ska också rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
Nämnden ska vidare bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheter inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.
Detta sker genom framtagande av tematiska rapporter. Landstinget och kommunerna ska
organisera sin verksamhet så att slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör tas
om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.
Patientnämnden har således fått ett utökat uppdrag och det finns en förväntan om att
antalet ärenden kan komma att öka.
Denna granskning ingår i revisorernas årsrapport i samband med bokslutsgranskning
2018.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om Patientnämnden har skapat tillräckliga förutsättning för att bidra till förbättringar i verksamheten.

1.3.

Revisionskriterier

Följande revisionskriterier har använts som bedömningsgrund i denna granskning:

1

-

Mål och budget 2018, Landstinget Sörmland

-

Nämndens reglemente

Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372).
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-

1.4.

Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Kontrollmål

-

Hur har patientnämndens ärenden utvecklats över tid?

-

Har Patientnämnden etablerat ett arbete för framtagande av analysrapporter till
verksamheten?

-

Finns det en ändamålsenlig process för återföring av patientnämndens ärenden till
verksamheten?

-

Finns det möjlighet att spåra effekter av patientnämndens arbete?

1.5.

Avgränsning

Granskningen avser Patientnämnden utifrån revisionskriterier och den ovanstående revisionsfrågan med kontrollmål.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning.
Intervjuer har genomförts med nämndens ordförande, chefen för patientnämndens kansli
samt chefläkare Nyköping lasarett.
Följande dokument har granskats:
-

Verksamhetsberättelse Patientsnämnden 2018

-

Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017

-

Patientsäkerhetsberättelse 2016 och 2017, Landstinget Sörmland.

-

Patient och närståendes upplevelser av vården i samband med cancersjukdom - en
kartläggning utifrån synpunkter och klagomål som inkommit till patientnämnden i
Sörmlands landsting mellan åren 2014-2015

-

Patienters och närståendes upplevelser av bemötande i vården. En kartläggning
utifrån synpunkter och klagomål som inkommit till patientnämnden i Landstinget
Sörmland under året 2016.

-

Patienters och närståendes upplevelser av den specialiserade vuxenpsykiatrin. - En
kartläggning utifrån synpunkter och klagomål som inkommit till patientnämnden i
Landstinget Sörmland under året 2016.

Samtliga intervjuade har tagit del av rapporten för faktagranskning.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1. Hur har patientnämndens ärenden utvecklats över
tid?
2.1.1.

Iakttagelser

Nämndens ska utifrån inkomna synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och/eller deras närstående och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet
genom att:
-

Hjälpa patienter att få den information se behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och sjukvården

-

Främja kontakten mellan patienter och personal

-

Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare
och vårdenheter.

Av verksamhetsberättelsen för år 2018 framgår att under året har 1 267 nya synpunkter/klagomål registrerats. Av de inkomna ärendena har 63 % börjat med ett telefonsamtal till kansliet, 35 % av ärendena har inkommit skriftligt, via e-post, Inspektionen för
vård och omsorg och via Mina vårdkontakter. Av det totala antalet ärenden har 51 %
kommunicerats skriftligt med berörda verksamheter. Samtliga ärenden diarieförs och
sammanfattas i verksamhetssystemet Mina Vårdsynpunkter.
Tabell: Antal inkomna synpunkter och klagomål 2016 – 2018
2016
1 421

2017
1 409

Inkomna synpunkter
och klagomål
Källa: Patientnämndens verksamhetsberättelser

2018
1 267

Av tabellen ovan framgår att antalet inkomna synpunkter och klagomål har minskat under
de senaste åren. Orsaken till minskningen uppges delvis bero på den information som
medborgarna fått i och med det nya klagomålssystemet. I informationen, som framtagits
nationellt av Socialstyrelsen tillsammans med Inspektionen för vård- och omsorg, framgår
det att medborgaren i första hand ska kontakta den verksamhet som klagomålet gäller. Av
intervjuer med företrädare från patientnämnden framhålls att det kan vara så att medborgarna har försökt kontakta verksamheten direkt, istället för att vända sig till patientnämnden. Patientnämnden har haft samma tillgänglighet som tidigare.
Av intervju med företrädare från chefläkarfunktionen framhålls att alla inom vården har
fått information om den nya lagstiftningen. Några särskilda insatser har inte vidtagits för
att ge invånaren möjlighet att lämna synpunkter/klagomål. Uppgift om antalet inkommande synpunkter/klagomål har inte redovisats i patientsäkerhetsberättelserna för 2016
och 2017. Enligt uppgift från chefläkarfunktionen har antalet ärenden, som i avvikelse-
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rapporteringssystemet Synergi kategoriseras ”klagomål”, minskat (480 ärenden 2018 mot
490 ärenden 2017).
Synpunkter och klagomål till patientnämnden sorteras inom olika problemområden. Av
nedan tabell framgår fördelning av ärenden och utveckling över tid.
Tabell: Ärendefördelning per problemtyp 2016 – 2018
2016

2017

2018

Vård och behandling
605
622
Kommunikation
370
349
Organisation och tillgäng173
211
lighet
Administrativ hantering
145
88
Patientjournal och sekre36
40
tess
Ekonomi
19
30
Omvårdnad
40
27
Vårdansvar
24
37
Övrigt
0
5
Källa: Patientnämndens verksamhetsberättelser

680
279
104

Andel
2018
54 %
22 %
8%

76
35

6%
3%

30
28
21
0

2%
2%
2%

Av tabellen ovan framgår att merparten av ärendena avser vård och behandling. Av intervjuer framgår att så har det sett ut under de senaste tio åren. Merparten av ärendena under år 2018 avsåg vårdtyp sjukhus (67 %), följt av primärvård (25 %). Vårdtyp kommun
uppgår till 27 ärenden (2 %).
På förfrågan om ett lågt antal ärenden från kommunerna framhålls i intervju att kommunerna har upparbetade klagomålssystem där händelserna hanteras. Det viktigaste för
kommunerna är att det ska finnas kännedom om att invånaren kan vända sig till patientnämnden.

2.1.2.

Kommentar

Hur har patientnämndens ärenden utvecklats över tid?
Det fanns inför år 2018 en förväntan om att antalet ärenden till patientnämnden skulle
öka. Av granskningen framgår att antalet ärenden till patientnämnden har minskat under
de två senaste åren. Vi har inom ramen för granskningen inte kunnat verifiera vad orsaken beror på. Antalet registrerade synpunkter som riktas direkt till hälso- och sjukvården
har också minskat något. Denna iakttagelse leder oss till att vi anser att det kan finnas
anledning att granska om verksamheterna i Sörmlands läns landsting är tillgängliga för
att ta emot synpunkter/klagomål och om dessa registreras på ett korrekt sätt i avvikelserapporteringssystemet Synergi.
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2.2.

Har Patientnämnden etablerat ett arbete för
framtagande av analysrapporter till verksamheten?

2.2.1.

Iakttagelser

Av intervjuer framgår att nämnden tidigt har följt arbetet med den förändrade lagstiftningen. Nämnden har beslutat att, två gånger per år, ge ut en rapport som utifrån inkomna synpunkter och klagomål ska belysa olika aktuella områden inom hälso-och sjukvården. Rapporterna och dess slutsatser ska delges verksamheterna, politik och andra
intressenter i syfte att bidra till ett lärande och en utveckling av hälso- och sjukvården.
Hittills har patientnämnden tagit fram tematiska rapporter gällande cancervården, bemötande och specialiserad vuxenpsykiatri.
I nämndens tematiska rapporter ges en beskrivning av patientlagen. Av intervjuer framgår
att kunskapen om patientlagen i verksamheten förefaller vara bristfällig. Det finns en tydlig koppling till nämndens ärenden, där en stor andel handlar om att vården inte har agerat i enlighet med patientlagstiftningen.
I maj 2018 beslutade nämnden om rapport gällande patient och närståendes upplevelser
av den psykiatriska vården2. November 2018 beslutade nämnden att nästa rapport ska
belysa patienter/närståendes upplevelser av delaktighet i vården. Av intervjuer framgår
att förslag om fokusområden i första hand ges av kansliets tjänstemän. Nämndens ledamöter fattar därefter beslut om rapport.
Rapporten om den psykiatriska vården bygger på de 100 ärenden som inkommit till patientnämnden under år 2016 och som handlar om upplevda brister inom den specialiserade
vuxenpsykiatrin. Sammanfattningsvis visar rapporten att patient och närstående upplever
att de inte blir trodda på och lyssnade till i sina kontakter med den specialiserade vuxenpsykiatrin. De upplever även att patienten inte får den hjälp som han/hon behöver och
att de ibland inte håller med om vårdens beslut.
Av intervjuer framgår att de tematiska rapporterna tas fram av tjänstemännen på nämndens kansli. Rapporterna består av en begränsad mängd ärenden som det går att göra en
kvalitativ analys av. Nämnden har äskat medel för att tillsätt ytterligare en tjänst för att
kunna möta det framtida behovet utifrån den nya lagstifningen.

2.2.2.

Bedömning

Har Patientnämnden etablerat ett arbete för framtagande av analysrapporter till verksamheten?
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Patientnämnden tar årligen fram tematiska rapporter som är riktade till vården. Val av
tema utgår ifrån såväl från sjukdomstillstånd som tematisk indelning såsom bemötande. I
rapporterna utgår nämnden från skrivningar inom patientlagen. Vi menar att nämnden
härigenom lämnar ett viktigt bidrag till verksamheten.
2

Patienters och närståendes upplevelser av den specialiserade vuxenpsykiatrin – en kartläggning utifrån synpunkter och
klagomål som inkommit till patientnämnden i landstinget Sörmland under året 2016.
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2.3.

Finns det en ändamålsenlig process för återföring av patientnämndens ärenden till verksamheten?

2.3.1.

Iakttagelser

Av verksamhetsberättelse och intervjuer framgår att sammanfattningar av inkomna synpunkter/klagomål tillsammans med statistik skickas varje månad till samtliga verksamhetschefer, vård- och omsorgschefer eller motsvarande samt till övriga intressenter så
som bland annat kvalitetssamordnare, divisionschefer, hälso- och sjukvårdschef.
Patientnämndens kansli har under året samverkat regelbundet med landstingets patientsäkerhetsenhet och dess chefsläkare. Samverkan sker i form av återkommande möten var
sjätte vecka där inkomna patientklagomål har diskuteras och analyseras. Detta för att
vårdgivaren på bästa och snabbaste sätt ska få en effektiv och relevant återkoppling av
aktuella inkomna klagomål/synpunkter med möjlighet till åtgärder. Detta innebär att alla
ärenden återförs till verksamheten. Ärendena redovisas kategoriserade samt med avidentifierad sammanfattning.
De tematiska rapporterna skickas vidare till fullmäktige och offentliggörs. I samband med
fullmäktige har chefen för patientnämndens kansli påannonserat ärendet. När det gäller
exempelvis den tematiska rapporten gällande cancervården har nämnden fått positiv
återkoppling. Rapporten har då kunnat belysa brister vad gäller patientens delaktighet i
vården och medbestämmande.
I samband med patientsäkerhetsenhetens arbete med patientsäkerhetsronder sker genomgång av aktuella ärenden per klinik/verksamhet. Företrädare för patientsäkerhetsenheten beskriver patientnämndens arbete som värdefullt.

2.3.2.

Bedömning

Finns det en ändamålsenlig process för återföring av patientnämndens ärenden till verksamheten?
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig process för återföring av patientnämndens
ärenden till verksamheten. Det sker en regelbunden återkoppling i form av statistik och
ärenden till verksamheterna. Det finns forum för analys och återföring av ärenden genom
de regelbundna träffar som sker mellan patientnämnden och chefläkare.
Redovisning av tematiska rapporter sker till fullmäktige och offentliggörs för allmänheten.

2.4.

Finns det möjlighet att spåra effekter av patientnämndens arbete?

2.4.1.

Iakttagelser

Av intervjer med företrädare för patientnämnden framgår att det till viss del går att spåra
effekter av nämndens arbete. Nämnden får återkoppling om att ärenden och händelser
som uppmärksammats ger resultat i form av förändrade rutiner eller etiska diskussioner i
personalgrupp.
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I samband med patientärenden uppmuntrar nämnden företrädare för vården att berätta
för patienten att dennes ärende kommer att leda till en förändring/förbättring. Detta uppges vara viktigt för patienten och ger viss upprättelse.
Av intervju framhålls att patientnämden äger inte hela processen. Ärende till nämnden
inkommer och nämnden begär svar/yttrande från verksamhet. Detta ska ske inom fyra
veckor. Dröjer det längre påverkas patientens upplevelse av ärendehanteringen. Vidare
kan svaret från vården vara bristfälliga.
Av intervju med företrädare från patientsäkerhetsenheten framgår att patientnämndens
arbete utgör en viktig grund och att dess arbete leder till förbättringar.

2.4.2.

Bedömning

Finns det möjlighet att spåra effekter av patientnämndens arbete?
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Av granskningen framgår att det till viss del går att spåra effekter från patientnämndens
arbete. Det saknas dock en metod eller arbetssätt för att systematiskt spåra i vilken utsträckning patientnämndens ärenden leder till förändring och förbättring av verksamheten.
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3.

Revisionell bedömningar

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om Patientnämnden har skapat tillräckliga förutsättning för att bidra till förbättringar i verksamheten. Vi
bedömer att Patientnämnden i allt väsentligt har skapat tillräckliga förutsättningar för att
bidra till förbättringar i vården. Vi noterar dock att antalet synpunkter/klagomål inom
såväl Patientnämnden som hälso- och sjukvården i övrigt sammantaget har minskat i
jämförelse med föregående år. Detta kräver en djupare analys.
Vår bedömning baseras på den avstämning av kontrollmål som gjorts.

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Har Patientnämnden
etablerat ett arbete för
framtagande av analysrapporter till verksamheten?

Uppfyllt

Finns det en ändamålsenlig process för
återföring av patientnämnden ärenden till
verksamheten?

Uppfyllt

Finns det möjlighet att
spåra effekter av patientnämndens arbete?

Delvis uppfyllt

Patientnämnden tar årligen fram tematiska rapporter
som är riktade till vården. I rapporterna utgår nämnden från skrivningar inom patientlagen vilket medför
att nämnden lämnar ett viktigt bidrag till verksamheten.
Det sker en regelbunden återkoppling i form av statistik och ärenden till verksamheterna. Det finns forum för analys och återföring av ärenden genom de
regelbundna träffar som sker mellan patientnämnden
och chefläkare.
Av granskningen framgår att det till viss del går att
spåra effekter från patientnämndens arbete. Det saknas dock en metod eller arbetssätt för att systematiskt
spåra i vilken utsträckning patientnämndens ärenden
leder till förändring och förbättring av verksamheten.

2019-03-07

Jean Odgaard
Uppdragsledare/Projektledare
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K"tri,-,.holms kommun

Revisorerna

\

2019-04-09

Bilaga

I

Revisorernas redogörelse för år zor8
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna
skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätMsande och om den interna kontrollen som sker i nämnderna är
tillräcklig. Som sakkunnigt biträde har vi anlitat PwC.

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar gjorts.

lindamålsenlighet och intern kontroll
övergripande ansvarsutövande - revisionsdialog
Under zor8 har vi revisorer valt att föra en dialog med samtliga nämnder och
kommunst5,'relsen. Revisionsdialogen har hanterat revisorernas uppdrag i förhål-

lande till nämnderna, nämndernas uppdrag enligt kommunallagen samt nämndernas tolkning av sitt uppdrag, vilket har inkluderat fullmäktiges uppdrag till
nämnden, intern kontroll samt god ekonomisk hushållning.

Resultatet av dessa dialoger ligger dels till grund för vår bedömning i revisionsberättelsen, dels för de granskningar som planeras.

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
Vi, revisorerna i Katrineholm kommun, har givit PwC i uppdrag att granska
kommunens upphandlingsverksamhet. Revisionsfrågan för granskningen är:
Har Katrineholms kommun en ändamålsenlig processfir upphandling?
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen till öueruägande del har en ändamålsenlig process för upphandling.
Med anledning av våra iakttagelser rekommenderar vi kommunsty'relsen att beakta:
a

Förtydliga förvaltningskoordinatorernas roller och ansvar samt se över
tjänstens omfattning för att på det sättet kunna reglera arbetsbelastningen.

a

Se över ansvarsfördelningen kring uppftiljning av upphandlingsverksamheten.

a

Tillse att det i riktlinjer, rutiner, mallar och andra dokument, som är av
betydelse för upphandlingsprocessen, tydlig framgår när och avvem dokumentet är antaget.

o

Följa upp avtalsföljsamheten genom att utveckla rutiner och verktyg i
samband med att det nya affårssystemet sjösätts.

ö

AnP

,w

92
2
a

Tillse att förvaltningarna vidtar åtgärder efter vad uppföljningen av upphandlingarna visar.

a

Försäkra sig om att de stickprov som enligt Internkontrollplanen ska genomföras redovisas och följs upp.

Granskning av arbetet med trygghet och studiero i skolan
PwC har på uppdrag av oss, Katrineholm kommuns revisorer, granskat arbetet
med trygghet och studiero i skolan. Granskningen har avgränsats till den kommunala grundskolan, och revisionsfrågan som har varit styrande fiir granskningen har

formulerats enligt foljande: SökerstöIler bildningsnämnden att utbildningen utformas så att alla eleuer tillforsökras en skolmiljö som pröglas au trygghet och
studiero?
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att bildningsnämnden delvis säkerställer att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Vi identifierar ett antal utvecklingsområden vilka vi redogör för i våra rekommendationer nedan.
Med anledning av våra iakttagelser rekommenderar vi bildningsnämnden att beakta:
a

Samtliga skolenheter har likabehandlingsplaner som följer den gemensamma mallen och att planerna implementeras fullt ut på skolenheterna.

o

Samtliga skolenheter har ett tillräckligt bra värdegrundsarbete. Det finns
inget formellt krav på likriktighet kring arbetet med att främja läroplanens grundläggande värden; det som är viktigt är att värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i det lokala behovet. Frirummet är stort och
det finns variationer i hur arbetet på skolenheterna ser ut. Nämnden behöver säkerställa att enheternas arbete är ändamålsenligt och likvärdigt.

a

Samtliga skolenheter upprättar tydliga och adekvata ordningsregler och
att eleverna involveras i arbetet på ett ändamålsenligt sätt.

a

Samtliga lärare känner till vilka möjligheter som skollagen ger avseende
att leda arbetet och att upprätthålla ordningen i klassrummet samt att
strukturer skapas för att sprida lärande exempel, såsom arbetet med
klassrumsledarskap.

a

Den nya modellen för kvalitetsarbete innebär att elevers kunskapsutveckling, närvaro samt trivsel och trygghet följs upp. Därigenom kan
nämnden säkerställa att samtliga elever erbjuds stöd och stimulans utifrån individuella förutsättningar och behov samt att andelen elever som
mår bra och trivs i skolan ökar.

Granskning av hyresbidrag till fiireningar
Vi, revisorerna i Katrineholm kommun, har givit PwC i uppdrag att granska hyresbidrag till föreningar.
Revisionsfrågan granskningen besvarar är: SrikerstöIler kommunstyrelsen, kulturnömnden, sewice- och tekniknömnden, uård- och omsorgsnämnden samt
socialnömnden en tillröcklig intern kontroll gällande hantering au hyresbidrag

tillfireningar?

Med anledning av våra iakttagelser rekommenderar vi granskade nämnder att
beakta:
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a

Att nämnderna inkluderar bidragsgir,ning som internkontrollområden i
sina internkontrollplaner.

a

Att kulturnämnden förtydligar i sin delegationsordning avseende vad delegationen avser.

a

Att hanteringen av bidragsansökningarna ses över och dokumenteras.

a

Att hantering av oförutsedda bidrag
ders hantering av föreningsbidrag.

a

Att en rutin för kontroll av ansökningarnas uppgifter upprättas.

a

Att kontroller för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening in-

ses över

jämfört med öwiga nämn-

förs.
a

o

Att en kommunövergripande rutin för återrapportering av bidrag till ansvarig nämnd upprättas.
Att rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgir,ning ses över
samt att uppföljning och utvärdering dokumenteras.

Rättvisande räkenskaper
Delårsrapport zorS - KommunsQrelsen
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden zor8-or-or - zor8-o8-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år zor8.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål
som kommunfullmäktige fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:

o

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är
att balanskravet kommer att uppfrllas för år zor8.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av statsbidrag från Migrationsverket, redovisning av semesterlöneskulden, exploateringsfastigheter,
kommande kostnad avseende köp av pensionsförsäkring samt redovisning av
balanskravet.
a

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Vi kan inte bedöma om det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget zor8.
Vi bedömer, utifrån delårsrappottens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är delvis frirenlig med deäi fullmäfiige fastställda målen
budget

zor8.
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Årsredovisning ftir zorS

- Kommunst5rrelsen

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för zor8. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år zor8.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:

.

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt vdsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

.

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för
zorS är delvis uppfi'llda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall
i allt väsentligt är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
De verksamhetsmässiga målen för zor8 är till stor del uppfyllda.

. lir räkenskaperna

i allt vdsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt vdsentligt är rdtwisande med undantag av att
intäkter från Migrationsverket inte har intäktsförts med 5o mkr och föreslår därför att räkenskaperna rättas. Ärsredovisningen är upprätiad enligt god redovisningssed med undantag av att bidrag erhållna från Migrationsverket har balanserats samt hantering av exploateringsverksamheten.

Revisionsskrivelser och granskningar utöver ovan nämnda
Nämnden ftir samverkan kring socialtjänst och vård

lid granskningen av den gemensamma nämnden

för vård, omsorg och hjälpme-

del har vi biträtts av landstingsrevisionen.

Granskningen har omfattat årsbokslut och former för samverkan med ansvariga
nämnder hos huvudmännen.

Gemensam patientnämnd
Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har vi biträtts av landstingsrevisionen.
Granskningen har omfattat nämndens internkontrollarbete. Den ekonomiska
rapporteringen granskas inom ramen för granskningen av landstingets årsredonsnrng.
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Samordnad revision
Katrineholms kommun har genomfört samordnad revision med personunion
mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens bolag.
Enligt aktiebolagslagen (rr kap 6 $) ska lekmannarevisorn efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till bolagsstämman.
De bolag som omfattas av den samordnade revisionen är

-

Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB (dotterbolag)
Sörmland Vatten och Avfall AB
Katrineholms Vatten och Avfall AB

Ovrigt
Som underlag för revisionsplaneringen har en översiktlig väsentlighets- och riskanalys genomförts. För vår verksamhet zorS har vi haft en budget på r 284 tkr.
Kostnaderna för vår verksamhet 2018 uppgår till r 263 tkr.

Vår revision har omfattat att löpande granska och ta del av styrelsens och öwiga
nämnders protokoll. Vi har även haft regelbundna träffar med kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna har varit representerade på varje fullmäktigemöte.

Förteckning revisionsrapporter
Följande revisionsrapporter har färdigställts under revisionsåret 2018, och har
löpande distribuerats till kommunfullmäktiges presidium;
. Granskning av zor8 års årsredovisning
o Granskning av delårsrapport zorS
. Granskningavkommunensupphandlingsverksamhet
. Granskning av arbetet med trygghet och studiero i skolan
. Granskning av hyresbidrag till föreningar
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Sc:rnrno:nfo:ttning

7

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för zor8. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år zor8.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
a

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet avverksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen iever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen
innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
a

lir

årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansielia perspektivet. De finansiella målen för zotS är delvis uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall i allt
väsentligt är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för zorS är till stor del uppfyllda.
a

Är räkenskaperna i allt vdsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag av att intäkter
från Migrationsverket inte har intäktsförts med 5o mkr och föreslår därför att räkenskaperna rättas. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed med undantag
av att bidrag erhållna från Migrationsverket har balanserats samt hantering av
exploateringsverksamheten.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av utLalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och BoKöringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.t.

Sgfte ochreuisionsfrå.gor

Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (tz,z) avge en
skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för
upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara fög-ande
revisionsfrågor:

.
.
.

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?
1ir årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?
li-r'räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

.
.
.
.
.

förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning)
resultaträkning
kassaflödesanalys

balansräkning
sammanställdredovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rätbvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därtör att bedöma ett urval av underlagen för den
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information som ingår i årsredovisningen, d v s den utesluter inte att andra än här
framförda brister kan förekomma.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens
ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting".
Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av
räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra s5mpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades zorg-o3-r8. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2o19-og-28
och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2org-o4-r1.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

2.2. Reufsionskriterier
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

.
o
.
.

Kommunallagen (KL)
Lag om kommunal redovisning (KRL)

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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S.

Grolnskningsresulto:t

S.r.

Verksannheterts ulfo,l[fino:nsiering och
ekonornislca stiillning

5.1.1.

Iakttagelser
Utveckling av kommunens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis
efter räkenskapsåret.

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecHingen inom
olika verksamheter. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka
kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron
specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I öwigt
lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form
av diagram och verbal information.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har
betydelse för styrning och uppföljning avverksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas
men däremot saknas nyckeltal för verksamheten. Olika typer av nyckeltal skulle vara
relevant att visa från olika verksamhetsområden. Detta bör på ett tydligare sätt framgå av
förvaltningsb erättels en.

Gemensam ftirvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrirrning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet.

Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetawikelser för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med öwiga delar i årsredovisningen finns men med vissa mindre awikelser vilka dock inte är väsentliga.

Driftredovisning
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetawikelser lämnas. överensstämmelse med
öwiga delar i årsredovisningen finns.

Balanskravsresultat
Kommunen redovisar ett balanskravsresultat pä r o9o tkr i enlighet med RKR och med
årets resultat redovisar en ekonomi i balans för år zor8. Redovisningen avbalanskravsresultatet ingår som en del av resultaträkningen men enligt RKR och god sed ska den
redovisas i förvaltningsberättelsen och fr o m nästa år är detta ett lagkrav.

Utvärdering av ekonomisk ståillning.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning.
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5.1.2.

Reutsionellbedömning

Vi bedömer att årsredovisningen ailt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen innehåller information som ska ingå enligt lag om kommunal
redovisning och god redovisningssed.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av exploateringsverksamhet och
bidrag från Migrationsverket.

S.z.

God ekantotnislc hushö,Ilning

5.2.1.

Iakttagelser
Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för

god ekonom-

isk hushållning, vilka fastställts i budget zor8:

Utfall2olS

Finansiellt mål
Resultatmål:
Resultatet ska uppgå
minst en procent av
skatteintäkterna (%)

till

o,l

Status mål
%

Målet ej uppfyllt

Nettodriftkostanden ska
inte öka snabbare än
skatteintäkterna (kvot)

1,5*

Målet ej uppfyllt

Avskrirrningar ska under
planperioden inte uppta
mer än tre procent av
driftbudgeten(%)

2,6%o

Målet uppfyllt

"Beräknas genom att ökningen i nettodriftkostnad delas med ökning i skatteintäkter och
utjämning. Ett värde under ett betyder att målet uppnåtts.

Av redovisningen framgår att kommunen för verksamhetsåret zor8 uppfi{lt ett av tre
finansiella måI. Nettodriftkostanden har under perioden ökat med 4,g'% medan skatteintäkter och utjämning har ökat med g,S%o,vilket innebär att mål kopplat till detta inte uppnåtts.

MåI fiirverksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens resultatmål för verksamheten
samt för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget zor8. Avstämningen mot
resultatmål är uppdelad på sju hur,udområden, under vilka väsentliga händelser och anknutna resultatmål redovisas. Av årsredovisningen framgår att 33 av 55 resultatmål är
uppfi{lda, att 19 av 55 mål är delvis uppfyllda samt att 3 av de zo målen inte har upp$zllts.
Två av de tre ej uppfitllda resultatmålen avser upprepningar av kommunens finansiella
måI, vilka behandlats ovan.

I årsredovisningen återfinns inget avsnitt vilket förldarar

den målstruktur kommunen an-

vänder för utvärdering av resultatmåI. Av målredovisning framgår dock vilka nämnder
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och styrelse respektive resultatmål omfattar samt vad bedömning av måluppfyllelse
grundar sig på. Samtliga resultatmål utvärderas med hjälp av statistik och trendindikatorer, vilka redovisas och förklaras separat i Bilaga 5 till årsredovisningen.

5.2.2.

Reuisionellbedömning

Vi bedömer att årets resultat är delvis föreniigt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Ett av tre finansiella mål för zor8 är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfali i allt
väsentligt är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för zorS är till stor del uppfyllda.
Avsaknaden av ett avsnitL vilket beskriver kommunens målstruktur för verksamhetsmål
försvårar utvärdering av dessa.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

S.S.

5.5.1.

Röttuiso;r.de räkenskaper
Iakttagelser

Resultatråilcring
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.r och omfattar tillräckliga noter. Resultaträkningen innehåller även jämförelsestörande poster och årets balanskravsresultat vilket inte
är enligt god redovisningssed.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt kommunens intäkter och kostnader för året
samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till r 74 tkr (32 Z8+ tkr). Resultatet medför därför
en negativ ar,wikelse mot budget med Lg 749 tkr enligt tabell nedan. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetawikelserna där det bl a framgår att awikelsen för vård
och omsorgsnämnden avser kostnader inom hemtjänst, personlig assistans samt externa
placeringar.

Awikelse mot budget
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Skatter och statsbidrag
Övrigt

Summa awikelse

- 21 144
- 23 306
27 045
29 438

- 31 782
- 19 749

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat med 18 5ro

tkr och
verksamhetens kostnader ökat med 9o 7rcIkr. Av lämnade upplysningar framgår
orsakerna till minskningen respektive ökningen. Den största kostnadsökningen avser
personalkostnader med87,4 mnkr. För att säkerställa riktigheten avboldörda lönekost-
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nader rekommenderar vi att avstämning genomförs av löner i huvudboken mot inrapporterade lönesummor på kontrolluppgifter till Skatteverket.

Resultaträkning, (tkr)
Verksam hetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksa m h ete n s n etto ko stn ad e r
Skatteintäkter
Genereilla statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Arets resultat

Utfall 2018
562 470

2 653 067
56 036
2 146 633
1 476 234
662 431
14 685
5 004

I

713

Budget
2018
1 418 894
3 458 835

- 59 059
- 2 099 000
1 539 841

569 387
15 520

4 284
21 463

Budgetavvikelse
- 856 424

Utfall2017
580 980

805 768
3 023
- 47 633
- 63 607

- 2562294

93 044

634 629
12 850

-

835
720
19 750

-

64917
2046 232
1 434 988

3 451
32 784

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande vdsentliga ar.vikelse
noterats:

o

Intäkter för migration/integration har balanserats som skuldpost, vilket medför
för lågt redovisade intäkter med 50 S81 tkr.

Felet bedöms som materiellt och påverkar räkenskaperna för år 2018 i vdsentlig omfatt-

ning.

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och
skulder perbalansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt
periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Kommunen hyr lokaler av Katrineholms Fastighets AB och redovisar kostnaden som
hyra/operationell leasing i resultaträkningen. Regelbundet bör dessa hynesavtal gås
igenom för korrekt klassificiering. Om avtalen ska klassificeras som finansiell leasing i
enlighet med RKR t3.z Redouisning au hyres-fleasingautal medför detta att kostnaderna
ska aktiveras i balansräkningen och förplikelse avseende framtida leasingavgifter ska
redovisas som skuld.
Vid granskningen av balansräkningen har fö5-ande väsentliga awikelser noterats:

t)

Inkomster från försäljning av exploateringsfastigheter har nettoredovisats mot
anskaffningar.

z)

Investeringar har inte aktiverats vid tidpunkt för färdigställande och redovisas
därmed som pågående investering vilket medför att avskrirrningar inte har belastat
årets resultat.

3)

Överskott avseende verksamheten migration har balanserats och inte intäktredovisats, se även avsnitt Resultqtrökning ovan.

4

I posten korfristiga fordringar pä +SZ 921 tkr ingår r5o gLT tl.r som fordran på
koncernföretag. För avstämning av saldot på r5o 917 tkr har underlag erhållits
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med motsvarande 8o gt7 tkr men återstående 70 ooo tkr har inte kunnat stämmas
av mot underlag.

5)

i årsredovisningen till r54 S12 tkr men då kommunen har ett
koncernkonto ska även dotterbolagens del av kontot redovisas här vilket innebär
att kassa & bank ska uppgå ti1l77 655 tkr d v s en arwikelse med 76 BS7 mkr. För
kortfristiga skulder ska motsvarande belopp d v s 76 857 tkr minskas vilket innebär att korfristiga skulder ska uppgå till 65o 5og tkr. I noten till kortfristiga
skulder ska det framgå att utnyttjad checkkredit uppgår till r39 +S6 tkr.
Kassa & bank uppgår

6) Ovanstående fordran

på r5o grT IW har inte eliminerats i den sammanställda
redovisningen och med anledning av detta och ovanstående 70 ooo tkr i punkt 4 o
samt Hassificeringsfelen i punkt S ovan rekommenderar vi kommunen att följa
upp detta i samband med tertialbokslut per 30 april zorg för säkerställande av
riktig hantering.

D

Kommunen har satt av 4 4oo tkr för kommande omställningsposter vilket framgår
av årsredovisningen på sidan 4. Avsättningar ska redovisas i balansräkningen när
vissa villkor är uppfullda, se RKR -ro.z Äusöttningar och ansuarsforbindelser.
Kommunens avsättning uppfyller inte dessa villkor och därmed ska den inte ingå
balansräkningen.

i

Felen ovan bedöms som materiella och påverkar räkenskaperna för år 2o1B i väsentlig

omfattning.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med öwiga delar av årsredovisningen finns.

Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer inte god redovisningssed då noterna inte
redovisas jämte kommunen.

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation B.z Sammanställdredouisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i
allt väsentligt utförts.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräcHiga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade
redovisningsprinciper i tillräcldig omfatLning.
Följande väsentliga ar,ryikelser från god redovisningssed har noterats:

.

a

Upplysningar lämnas inte om operationella och finansiella leasingavtal i enlighet
med RKR r3.2. Bland annat lämnas inte upplysning om vilka kriterier som använts
om leasingavtal hänförts till operationella artal enbart med hänsyn till avtalets
värde.
Anläggningstillgångar från tiden före zor4 har inte indelats i komponenter vilket
framgår av redovisningsprinciperna.
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5.5.2.

Reuisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rätMsande med undantag av redovisat
överskott avseende verksamheten migration. Rdkenskaperna är därmed inte upprättade
enligt god redovisningssed och awikelse mot god redovisningssed har också påträffats
gällande redovisning av exploateringsverksamhet.
2OL9-O4-og

/
RebeckaHansson
Uppdragsledare
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Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande
Johan Söderberg om antalet avdelningar inom förskolan i
Katrineholm.
I den statistik som bildningsförvaltningen tar fram varje månad gällande bl.a.
antal barn, antal avdelningar, delningstal mm, i den statistik som lades upp den
22 februari var antalet förskoleavdelningar 96 stycken. I en debatt i fullmäktige
den 25 februari om förhållanden inom förskolan påvisade jag detta och blev då
motsagd av ordförande Söderberg att antalet förskoleavdelningar var 101
avdelningar i oktober och att det måste vara något fel på uppgifterna som
förvaltningen lagt ut.
När jag kollar statistiken den 23 mars på communis så är antalet
förskoleavdelningar istället ändrat till 106 i februari och tilläggas att i juni 2018
var det 95(94) avdelningar. Idag när jag går inpå communis så är den statistiken
bortagen sedan två veckor. Självklart blir man då nyfiken vad är antalet
avdelningar idag och var är det som förskolan byggts ut och antalet
förskoleavdelningar ökat.

Mina frågor till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är följande:

1. På vilka förskolor har antalet avdelningar ökat sedan 31/6 2018?
2. På vilka förskolor har man ökat/ byggt ut så att också lokalerna blivit
större?
3. Jag vill att du på varje förskola som ökat antalet avdelningar namnger alla
avdelningarna på dessa förskolor samt antalet barn på respektive
avdelning 15/3 2019?
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4. Vad är anledningen till att antalet avdelningar skiljer sig åt i de
redovisningar som bildningsförvaltningen gör?
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