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Datum

Kommunledningsförvaltningen 2020-04-17

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm  E-post:

Telefax:

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges kallelse 2020-04-20

Nr Ärende Beteckning

1 Nominering till styrelsen för Leader Sörmland KS/2020:85                                          2

2 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 
2019 med ansvarsprövning

KS/2020:135                                        3

Torgerd Jansson (S) Marie Sandström Koski 
Ordförande Sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-04-03 KS/2020:85 - 112
Nämndadministration

Lix: 54
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunfullmäktige

Nominering till styrelsen för Leader Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Katrineholms kommun nominerar förvaltningschefen Stefan Jansson som Katrineholms 
kommuns kandidat till styrelsen/LAG för Leader Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader Södermanland 
är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att 
gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Leader Södermanland sträcker sig över 
tre län och de åtta kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, 
Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

En föreningsstämma utser styrelsen/den lokala aktionsgruppen LAG som har en viktig 
roll när det gäller att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och att bedöma 
projektansökningar.

Styrelsen/LAG består av representanter från de åtta kommunerna och ska väljas så att 
den representerar offentlig, privat och ideell sektor.

Emma Fälth
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Stefan Jansson
Leader Sörmland
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-04-15 KS/2020:135 - 041
Nämndadministration

Lix: 72
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-57000 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2019 
med ansvarsprövning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2019, 
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård, den gemensamma patientnämnden, Viadidaktnämnden, den 
gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet 
för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat styrelsens och nämndernas 
verksamhet under år 2019 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 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, gemensam patientnämnd, 
Viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser i Katrineholms och Vingåkers kommuner) samt gemensam 
lönenämnd (Katrineholms och Gnestas kommuner). 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 
Katrineholms kommun, med undantag för socialnämnden, i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående till -46,2 miljoner kronor 
vilket revisorerna ser allvarligt på. Nämnden bör omgående vidta åtgärder för att få en 
ekonomi i balans. Revisionen avser att nogsamt följa socialnämndens ekonomiska 
utveckling under 2020.

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 
2019 och att årsredovisningen för 2019 godkänns.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-04-15 KS/2020:135 - 041
Nämndadministration

Ärendets handlingar
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisorernas redogörelse för år 2019
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019, Katrineholms kommun

Emma Fälth
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Akt
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4/14/2020 PwC e-post - Revisionsberättelse 2019

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c8bf5cab5f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1663957996249540590%7Cmsg-f%3A16639579962… 1/1

Revisionsberättelse 2019
1 meddelande

14 april 2020 16:19

Revisionsberättelsen 2019

"Jag godkänner revisionsberättelsen i den form den fastställts vid sammanträde per den 14 april 2020. 

I och med detta godkännande bekräftar jag även att jag inte har någon annan meningen än den som framkommer i
revisionsberättelsen. 

Jag godkänner att revisionsberättelsen med bilagor lämnas till fullmäktige som underlag för beslut i ansvarsfrågan.

Jan-Olof Blomster
Förtroendevald revisor"

————————
Jan-Olof Blomster
Ordförande Kommunrevisionen 
Katrineholms Kommun
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4/14/2020 PwC e-post - Sv: Formulering

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c8bf5cab5f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7338408313553428836%7Cmsg-f%3A166396036… 1/2

>

Sv: Formulering
1 meddelande

14 april 2020 16:57

Hej Rebecka!

Tack för i dag.

Här kommer mitt godkännande.

Vänligen

Lars F

Revisionsberättelsen 2019

"Jag godkänner revisionsberättelsen i den form den fastställts vid sammanträde per den 14 april 2020. 

I och med detta godkännande bekräftar jag även att jag inte har någon annan meningen än den som framkommer i 
revisionsberättelsen. 

Jag godkänner att revisionsberättelsen med bilagor lämnas till fullmäktige som underlag för beslut i ansvarsfrågan.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Förnamn Efternamn

Förtroendevald revisor"
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4/14/2020 PwC e-post - Re: Kallelse och handlingar

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c8bf5cab5f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4396861258767841116%7Cmsg-f%3A1663598796… 1/2

Re: Kallelse och handlingar
1 meddelande

10 april 2020 17:10

Jag godkänner revisionsberättelsen via mejl.
Katrineholm den 10 april 2020
Birgitta Hagdahl

Skickat från min iPad
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RecroNr
Sönu la,no
Revisionen

Förkåinnedom
Verksamhetschef Monika
Agnedal
Divisionschef Svante Sjöstedt
Verksamhetschef Peter
Svedin
FoU i Sörmland chef
Marina Arllcukangas
Regiondirektör
Jan Grönlund
Ekonomidirektör
Nicholas Prigorowsky
HR-direktör
Kajsa Fisk
Samtliga kommumevi sioner i
Sörmland

Nåimnden fiir samverkan kring socialtjåinst
och vård

Granskningsrapport för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård, NSV, år 2019

Av bifogad rapport framgår de iakttagels€r som giorts i den årliga
granskningen av NSV 2019. Revisorerna kommer att redovisa dessa
iakttagelser och sina vid genomgången med nåimnden den
24 apnl2020.

Revisorerna begåir inget svar på rapporten, utan redovisningen 6r
nämnden ska ge warpå evenfuella frågor.

Vid genomgången kommer revisorerna även att ta upp
Revisionsdialog som planeras äga rum även kommande höst.

2 '4' '/ '1'n--
/az7''e*"' ,/

?

Ordfiirande

Wachtmeister Torgerd Jansson

Vioe ordfiirande

Rqion Sörnland

Tel:0155-2450 00

Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se
611 88 Nyköping

Org.nr: 232100 - 0032
srD r(l)
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WM DokumednummerDatum

Rrc r otrl
SöRlr r-eNn

Revisionen

2020-03-26 RE-REV20-0009

Arsgranskning f<ir nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård är 2019

Sammanfattning
Med avseende på gemensamma nämnden ftir samverkan kring
socialdänst och vårds verksamhetsberättelse som upprättats vid årets
slut, har revisionens granskning inte visat pänägraväsentliga
felaktigheter.

Bedömningen är aff årets bokslut i stort är upprättat i enlighet med
gällande bokslutsinstuktioner, lagen om kommunal bokfiiring och
redovisning samt att god redovisningssed har tillämpats. Nåimndens
verksamhetsberättelse ger i allt väsentligt en rättvisande bild av
resultat och ställning. verksamheten har bedrivits utifrån fullmiiktiges
mål och beslut undantaget att nämnden inte redovisar måluppfiillelse
på nämndnivå utan mer av beskrivande karaktär och fiir respektive
verksamhet. Den intema kontrollen bedöms ändå sammantaget som
tillräcklig. R?ikenskaperna bed<ims i allt väsentligt som rättvisande.

Rekommendationer
Efter årets granskning rekommenderar vi nåimnden att:

r' Ta fram och fiilja upp mål på nämndnivå
r' Uweckla återrapporteringen av ekonomin och redovisa en

sammanställning över nämndens samlade resultat och som
också visar jämfiirelse mot budget och ekonomiskt utfall
fiiregående åt (på nämnds- och på verksamhetsnivå)

Det ärpositivt att niimnden beslutat, fiiljt upp och återrapporterat om
internkontrollplan 2019. Det åir positivt att nämnden beslutat och
rapporterar om mål ftir samverkan. Vi rekommenderar nåimnden att
komplettera målen med beslut om målvärden.

Bakgrund och syfte
Revisorema ska, enligt kommunallagen årligen granska och pröva om
styrelser, nämnder och beredningar säkerställt att verksamheten åir
genomörd på ett åindamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsstiillande säff, om räkenskaper är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.

Styrelser, niimnder och beredningar ansvarar fiir att verksamheten
bedrivs enligt gällande måI, beslut och riktlinjer samt de lagar och
fiireskrifter som gäller fijr verksamheten. De ansvarar också fijr att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Region Sörmland

Tel:0155-2450 00

Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se
61 1 88 Nyköping

Org.nr: 232100 - 0032
sID l(11)
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WW Datum

Rrc loN
Sönilr r-eNn

Revisionen

2020-03-26 RE-REV20-0009

Revisionsfrågor och metod
Granskning har utörts enligt kommunallagen, god revisionssed och
regionens revisionsreglemente och har omfattat dels
åindamålsenlighet, det vill säga om verksamheten bedrivits utifran
fullmäktiges mål och beslut, laga4 avtaloch fiireskrifter och dels om
verksamheten bedrivits på ett sätt som är ekonomisk tillfredsställande,
om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontroll som
nämnden ansvarar fiir är tillräcklig. Detta som del av underlaget fi)r
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen med tillhörande
redogörelse. Revisorernas samlade bedömning delges då
regionfullmåiktige inör deras beslut i ansvarsfrågan i samband med att
regionens samlade årsredovisning behandlas.

Granskningen har under aret skett enligt den revisionsplan som
uppräffats av revisorerna i samråd med regionfullmåiktiges presidium.
Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning,
ftirdjupad granskning samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning. Grundläggande granskning består, enligt god
revisionssed, av två delar.

r' Granskning av måluppSrllelse
r' Granskning av intern styrning och kontroll

Granskningen är genomförd med stöd av Revisionens modell ör
grundläggande granskning av nämnd. Revisionen tar löpande del av
verksamhetsplaner, samtliga månadsrapporter och protokoll från
respektive nämnd. Bevakning sker också av eventuella fiiråindringar i
nämndens styrande dokument, fiiljsamhet till fullmäktiges reglemente
ftir intern kontroll, fiiljsamhet till regler och rutiner och uppfiiljning av
tidigare års granskningar. Dessutom summerar vi iakttagelser från
eventuella ftirdjupade granskningar och uppfiiljningar av tidigare
granskningar som genomftirts inom nämndens ansvarsområde under
året.

Granskningen omfattar också om nämnden säkerstiillt att
räkenskaperna åir rättvisande. Denna del granskas i samband med
granskning av regionens delårs- och årsbokslut. Granskningen syftar
till att pröva om niimndens verksamhetsberättelse ger en rättvisande
bild av ställning och resultat 3l december 2019.

PwC har på uppdrag av revisorema utfiirt stora delar av den
grundläggande granskningen. Den rapporten finns som bilaga till
denna årsgranskning. PwC har också genomftirt en fiirdjupad
granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag fiir
att bedcima om NSV-nämnden bidrar till fullmäktiges mål om en
jämlik fiirskrivning av hjälpmedel över hela låinet. Granskningen

Region Sörmland

Tel:0155-2450 00

Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se
611 88 Nyköping

Org.nr:232100 -0032
srD 2(l l)
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WM Datum Ookumeilnummer

2020-03-26 RE-REV20-0009

delges nämnden separat och svar emotses 30 juni 2020.

Revisorema träffar samtliga nåimnder i Region Sörmland två ganger
per år. En träffpå våren då vi gar igenom slutrapporten över
granskningen fiiregående år. På hösten genomftirs sedan
Revisionsdialog med samtliga nämnder i anslutning till
delårsrapporteringen.

Ansvarig nämnd och avgränsning
Granskningen avser NSV-nåirnndens verksamhet är 2019.

Revisionskriterier
vår bedömning av nämndens ansvarsutövande utgår bland annat från:

Kommunallagen
Lag om kommunal bokftiring och redovisning
Fullmäktiges reglemente ftir nämnden
Fullmåiktiges reglemente fijr intem kontroll
Fullmäktiges reglemente fiir planering och uppfijljning
Ovriga uppdrag, mål eller direktiv fran fullmäktige till
nämnden

/ Regionstyrelsens anvisningar
/ Regionen intema regler

lakttagelser i 2018 års granskning
Revisoremas bedömning for 2018 var attNSV-niimnden bedrivit
verksamheten på ett åindamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsstiillande sätt. Bedömningen var också att nåimnden bedrivit
verksamhet utifran fullmiiktiges mål och beslut undantaget att
nämnden inte hade beslutat om någon intem kontrollplan och inte
heller rapporterat någon uppftljning av den. Den intema kontrollen
bed<imdes åindå sammantaget som tillräcklig.

Revisorerna deltog vid NSV-nämndens sammanträ de22 maj20r9 och
redovisade då sina iakttagelser och synpunkter utifrån den rapport som
lämnats ftir årsgranskningen.

Rnc roN
Sönu lauo
Revisionen

NSV-niimnden rekommenderades också atttaframmål och följa upp
dem på nåimndnivå. Den ekonomiska återrapporteringen skulle kunna
utvecklas och innehålla en sammanståillning över nämndens samlade
resultat och innehålla jämörelser mot budget och ftiregående år.

Uppfiiljningsverktyget med loopar, där verksamheter fiiljer upp
varandra, hjälpmedelscentralens verksamhet och intiikter i form av
egenavgifter, diskuterades också.

Region Sörmland

Tel:0155-2450 00

Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se
611 88 Nyköping

Org.nr: 232100 - 0032
srD 3(l 1)
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WM Dokumfihummd

2020-03-26 RE-REV20-0009

Fullmäktiges uppdrag till nämnden
Av regionens Mål och budget 2019-20211 framgår att niimnden
ansvarar ftir:

r' Hjälpmedelsftrsörjningen dåir nämnden svarar ftir att
tillhandahålla individuella hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning

r' FoU Sörmland (FoUiS) som avser verksamhet fiir forskning
och utveckling avseende socialtjänst och hälso-och
sjukvårdsfrågor inom Sörmland och utveckling avseende
socialdänst och hälso- och sjukvårdsfrågor inom Sörmlandr' Vård- och omsorgscollege på lokal och regional nivå

Vad gäller hjälpmedel är nämndens uppgift attfiggaen god, effektiv
och lättillgiinglig hjälpmedelsörsörjning fiir invånarna i länet.
Niimnden har vårdgivaransvar ftir den vård som ges vid
hj älpmedelscentral en.

Nåimnden ska tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela
länet mellan de olika huvudmännen. Nämnden ska också fiirbättra
kvaliteten inom berörda verksamheter och skapa en region med så
likviirdig service som möjligt inom berörda områden.

vi kan inte finna att fullmäktige eller styrelse har beslutat om några
ytterligare uppgifter till nämnden under 2019.

Tilldelad investeringsram är 29,9 mnkr fiir regionhjälpmedel, 12,8
mnkr ftir kommunala hjälpmedel och 1,5 mnkr ftir utrustning.

Nämndens verksamhet under år 2019

Nämndens styrdokument och protokoll
NSV-nämnden har haft sex protokollforda sammanträden under år
2019.

Nåimnden har bland annat beslutat om dataskyddsombud, reviderad
delegationsordning, att länsstyrgruppen ska lämna ftirslag på hur vi ska
arbeta framöver fiir att klara socialstyrelsens rekommendationer med
nattfastan och även påbörja arbetet med att mäta under hela dygnet.
Nämnden har också beslutat om att ge presidiet i uppdrag att i
diskussion med huvudmännen se över hur niimndens verksamheter ska
fä en langsiktig hållbar finansiering. Projektplan ör noden ftir
välfiirdsteknik och digitalisering har beslutats.

Anmälningsåirenden ftirekommer på två av årets sammanträden.

Dåtum

REc roN
Sönilr larut
Revisionen

Mål och budset 20t9 - 202t

Region Sörmland

Tel: 0155 -24 50 00

Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se
611 88 Nyköping

Org.nr:232100 -0032

E t27^8.

srD 4(1 1)
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WM Dokudnummer

2020-03-26 RE-REV20-0009

Verksamhetsplan med ekonomiska ramar ftir underliggande
organisatoriska delar har antagits i december 2020. Beslutad
verksamhetsplan innehöIl separat internkontrollplan ftir
hjälpmedelscentralen och en gemensam fiir regionalt stöd socialtjänst
och vård, FoUiS och vård-och omsorgscollage.

Vår kommentar
Av bilagan 1.1 Översiktlig grundläggande granskning 2019 framgär
de iakttagelser som giorts.

Nämndens ekonomistyrning under år 2019
Efter mars månad ska regionsfyrelsen redovisa en kvartalsrapport som
åir en ekonomisk rapport med prognos ör helåret enligt reglemente ftir
planering och uppfiiljning. Niimnder och bolag bistår med uppgifter,
analyser och prognoser.

Kvartalsrapport upprättas av nämnd/division/bolag en gang per år
(mars). Rapporten ska innehålla ekonomisk analys, helårsprognos och
övrig betydelsefu ll information.

Enligt regionens reglemente ör planering och uppfiiljning ska
regionstyrelsen, efter juli och december månad, redovisa det aktuella
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i en delårsrapport
respektive årsredovisning. Nämndens delårsrapport (ianuari-juli) och
verksamhetsberättelse (anuari-december) bereds i nåimnden.

Delårsrapporten ska innehålla helårsprognos inklusive uppftiljning av
måI, indikatorer, handlingsplan och eventuella uppdrag samt
redovisning av genomörda ftiriindringar. Rapporten ska även
innehålla kommentarer och analyser till den verksamhet som har
bedrivits under perioden samt uppfiiljning av privata utförare.

verksamhetsberättelsen ska utvärdera årets verksamhet samt hur
fastställda måI, indikatorer, handlingsplaner och eventuella uppdrag
har upp$rllts. verksamhetsberättelsen ska också innehålla ekonomiskt
utfall, relevanta nyckeltal, resultatet av den interna kontrollen samt
uppftiljning av privata utftirare.

om en enhet inte klarar sig på tilldelade medel ska nämnden i ftjrsta
hand omfiirdela resurser mellan enheterna. om nämnden bedömer att
det blir en negativ awikelse beträffande måI, uppdrag eller resurser,
ska detta åtgärdas under betraktande att ekonomin åir h<igst prioriterad.

om nämnden inte har befogenhet att besluta om ftirändrad verksamhet
eller måI, ska nämnden på eget initiativ fiireslå regionfulmäktige
beslut, via regionstyrelsen, så att man klarar verksamheten med given
resurstilldelning

Detum

REc roN
Sönu laNn
Revisionen

Region Sörmland

Tel: 0155 -24 50 00

Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se
6ll 88 Nyköping

Org.nr: 232100 - 0032

srD 5(l l)
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WM Dalum

2020-03-26 RE-REV20-0009

Nämndens ekonomiska resultat under år 2019
I tabellen nedan firns en sammanstiillning över hur niimndens
ekonomiska resultat och prognos utvecklades under är 2Ol9 i
delårsrapportering och bokslut enligt redovisningen.

Ekonomisk rapportering Ackumulerat
resultat Prognos

Kvartalsrapport mars -1,9 mnkr 0

Delårsrapport juli 3,8 mnkr 0

Slutligt utfall december -2 mnkr

NSV:s avvikelse mot budget uppgår till -2 mnkr. Awikelsen uppstår
främst då hjälmdelscentralens awikelse är 3,4 mnkr och FoUiS är
-5,3 mnkr. I Region Sörmlands kvartalsrapportering ör NSV per
mars och september anges prognos till 0 mnkr.

Vår kommentar
Granskning av nämndens protokoll visar att kvartalsrapportering per
mars, delårsrapporten ör juli och verksamhetsberättelsen efter årets
slut beslutas av nämnden.

Vår rekommendation är att NSV-nämnden bör ta fram
sammanställning över nåimndens samlade ekonomiska resultat och den
ekonomiska återrapporteringen skulle kunna utvecklas vad gäller
jämfiirelser mot budget och föregående år (på nämnds- och på
verksamhetsnivå).

Revisionsdialog
Syftet med revisionsdialogen är att nåimndens presidium och
verksamhetschef på ett tidigt stadium ska få del av revisorernas
synpunkter fiir att säkerställa riktigheten i underlagen ftir revisorernas
bedömning. Revisionsdialogen är en del i den grundläggande
granskningen.

Tanken är att revisorerna har en mer solid grund ftir
ansvarsprövningen. Dessutom ges nämnden tillflille att, utifrån
revisionsdialogen, agera mot bakgrund av de synpunkter som lämnats
av revisorema.

Vid dialogen tas eventuella synpunkter eller kritik upp från
revisorema i fbregående års revisionsberättelse och eventuella
synpunkter från den löpande granskningen under året. I dialogen
behandlas även frågor ftir att kartlägga den intema styrningen och
kontrollen i nämnden. Fragor skickas i fiirväg till niimndens presidium
och verksamhetschef.

Dokumenhumm6

RrcroN
Sönna lnNn
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NSV-nämndens presidium och revisorerna häffades den 30 september
2019 for dialog. Vid dialogen diskuterades bland annat niimndens
uppdrag, styming, utmaningar, risker och ftirankringsprocesser.
Dessutom diskuterades nämndens verksamhet utifran delårsrapporten
ör juli månad. Andra område som diskuterades var bland annat
spelmissbruk, hjälpmedelscentralens brist på lokaler och planer på att
se över avgifter fiir trrrngdtäcken och gråinsdragning fiir digitala
hjälpmedel. Verksamhetschefen fiirklarade det låga och felaktiga
utfallet som återrapporterats i kartläggningen Höls ounders öbtingar av
barn och unga personer 18 - 20 år i anslutning till placering i vård
utanfi)r det egna hemmet. Det som återrapporterats stämmer inte med
verkligheten och en ny övergripande rutin ska inftiras fiir att
säkerstiilla en rättvisande återrapportering. Dialoger planeras även ftir
hösten 2020.

Näm ndens delå rs ra pport oc h verksam hets berättelse

Delårsrapporten per juli 2019
Revisorerna bedömning av delårsrapporten2 sker utifrån den samlade
rapporteringen från regionstyrelsen till regionfullmäktige. Som
underlag ftir bedömningen har vi giort en övergripande analytisk
granskning av räkenskapema och måluppSrllelsen samt en viss
verifiering av innehållet i delårsrapporten. Vi har dessutom
översiktligt granskat respektive nåimnds delårsrapport.

Nåimnden beslutade om delårsrapporten vid sammanträdet i
september 2019. Delärsrapporten var kortfattad och verksamhetemas
arbete rapporterades pågå i huvudsak enligt plan. Indikatorer och två
områden i interkontrollplanen rapporterades. Delårsrapporten
bedömdes uppfrlla anvisningamas krav.

Verksam hets berättelse 201 9
verksamhetsberättelsen är nåimndens/divisionens återrapportering till
regionstyrelsen av hur uppdrag et ftr 2019 har genomftirts. I
verksamhetsberättelsen ska respektive nämnd/division återrapportera
på sina mål, indikatorer och större aktiviteter med vikt vid analyser av
de awikelser som har uppstått under året. Om större negativ awikelse
jiimfitrt med plan kan noteras ska anges vilka åtgiirder som har
vidtagits alternativt ska vidtas.

Niimnden/division ska rapportera sitt jämställdhetsarbete och all
statistik ska i den mån det iir möjligt rapporteras könsuppdelat enligt
ekonomistabens anvisning ar. Ett antal dokument ska bifogas till
verksamhetsberättelsen, bland annat om arbetsskador.

WM Dåtum
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En nyhet fijr i år åir att resultatråikningama kommer in med automatik i
dokumentet ftir verksamhetsberättelse.

Region Sörmland tillämpar en gemensam styrmodell fiir samtliga
nämnder och de helägda bolagen. Regionfullmåiktige beslutade om en
ny styrmodell som utgår från medborgar-, verksamhets- och
resursperspektiv.3 Inom respektive perspektiv formulerar fullmåiktige
politiska mål som ska vara vägledande ftir verksamhetens inriktring
och utformning. Vid utvärdering av verksamheten i regionens
årsredovisning är det graden av upp$rllelse av de politiska målen som
utgör grund ftir regionstyrelsens bedömning.

Den verksamhetsberäffelse vi har granskat är den som behandlades till
nämndens sammanträde den 28 februari2l2}.

Vår kommentar
Granskningen av verksamhetsberättelsen framgår av bilaga I och 1.1
till denna rapport. Iakttagelser som lämnas är att rapporten innehåller
samtliga avsnitt enligt anvisning.

Vår rekommendation är att NSV-nämnden bör ta fram och ölja upp
mål på nämndnivå. Positivt aff nämnden beslutat och rapporterar om
mål ör samverkan. Dessa bör kompletteras med beslut om målvåirden.

lntern kontroll - rapportering och följsamhet till
fullmäktiges reglemente för intern kontroll
Enligt anvisningen i rapporteringsverktyget PLUSS ska av
verksamhetsberättelsen framgå hur arbetet med den intema kontrollen
bedrivits, resultatet av utfiirda kontroller samt eventuellt vidtagna
åtgåirder med anledning av resultatet. Även rapportering om och i
vilken mån uppfoljningen av den interna kontrollen under året har
bidragit till ökad effektivitet. Eventuella specifftationer presenteras i
bilaga.

Varje nämnd fiiljer löpande upp det intema kontrollsystemet inom
nämndens verksamhetsområde enligt reglemente ftir intern kontroll.
Resultatet av uppöljningen av den intema kontrollen rapporteras till
nämnden som rapporterar vidare till regionstyrelsen inom processen
fiir planering och uppftiljningl.

Vår kommentar
Nåimnden har beslutat om internkontrollplan for 2019 i enlighet med
reglementet fiir intern kontroll respektive reglementet fiir planering
och uppftiljning.

3 Resionfullmäktise $ 97118, Region Sörmlands styrmodell

Region Sörmland
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Revisionen har under året genom externa konsulter, PwC, granskat
den intema kontrollen i redovisningen utan anmåirkning.

Revisionens granskningar 201 9
Nedan görs en kort sammanfattning av de granskningar som
revisorema genomfiirt och avrapporterat under året, som berör
nåimnden NSV-nämnden. Rapporterna och de svar som har låimnats av
nämnden/verksamheten finns tillgängliga på revisionens hemsida
www.re eionsormland. se/revisionen

Granskning/
verksamhet/nämnd

Rapporten omfattar -
Revisionens iakttagelser

Kommentarer i lämnade
svar från
verksamhet/nämnd

Granskningsrapport 20 1 8
/samtliga nämnder

Granskning av årsbokslut och
verksamhetsberättelse per
verksamhet rapporterats till
respektive nämnd.

Inga skriftliga svar beg?irs

- bokslutsträffar med
samtliga nämnder.

Revisorernas redogörelse
2018/RS

Granskning av årsredovisningen
20t8.

Svaret redovisas inte i
detta dokument.

Revisoremas bedömning
av delårsrapport 20 19/RS

Granskning av delårsrapport i juli
avseende mål fijr god ekonomisk
hushållnine.

Inget svar begärt -
dialogmöten med samtliga
nämnder under hösten.

Den interna kontrollen i
administrativa system och
rutiner/RS, med inriktning :

- Utbetalningsorder
- Utlägg via reseriikning
- Dispensansökningarftir

inhyrd personal
- Partistöd

Vår bedömning är att den interna
kontrollen inte åir tillfredsställande
vad gäller utbetalningsorder där
bland annat underlagen i större
utsträckning behöver uppfylla
kraven enligt de regler som finns.
Den interna kontrollen kring
anställdas utlägg bedöms inte
heller helt tillfredsställande.
Rutiner och styrdokument
behöver bli tydligare avseende niir
inköp ska ske mot faktura. Detta
ftir att minimera fel vid hantering
och redovisning och också minska
administrationen. Följ samheten
mot rutinen ftir dispens-
ansökningar är bättre i år. För att
ytterligare stiirka den intema
kontrollen behöver matchning
ske, i större utsträckning, av
inkomna fakturor mot godkåinda
dispenser. För partistödet finns nu
nya rutiner som innebär aff beslut
om utbetalning kommer uoo

I svaret finns åtgärder
beskrivna som svarar upp
på de rekommendationer
som fanns i rapporten.
Bland annat så kommer
utbetalning av anställdas
utlägg enbart att ske via
reseriikning.
Utbetalningsorder med
anstiilldas utlägg som
skickas in ska skickas
tillbaka. Rutinen fiir
utbetalningsorder har
också lyfts in
regionstyrelsens interna
kontrollplan ör 2020 fiir
att såikerställa att
kontrollen fiirbättras.

Region Sörmland
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som ett eget ärende fijr beslut av
fu llmäktige. Partiernas åter-
redovisningar läimnas löpande till
fullmäktige vilket åir en

gällande tidsramen.
Jämlik ftirskrivning av
hj älpmedel/Nåimnden ft ir
samverkan kring
socialtjänst och vård

Granskningens syfte är att ge
underlag ftir att bedöma om
nämnden fiir samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) bidrar
till regionfu llmåiktiges
övergripande mål om en jämlik
folkhälsa genom en jåimlik
fiirskrivning av hjälpmedel i hela
länet. Den sammanfattande
bedömningen är att NSV inte helt
bidrar till det övergripande målet.
Nämnden ger en tydlig
övergripande styrning mot en
jämlik hjälpmedelsfiirskrivning
men styrningen stöds inte av
indikatorer eller mätetal. Detta
medfiir att det inte öljs upp hur
nämnden lyckas i sitt uppdrag att
skapa en region med så likviirdig
service som möjligt inom berörda
områden, där hjälpmedels-
örsörjning är en.
Detta medfiir även att nämndens
ambitioner att vid hjälpmedels-
örskrivningen nå region-
fullmäktiges mål om en jåimlik
fo lkhälsa diir verksamheten
pråiglas av jåimlikhet och
jämställdhet, icke-diskriminering,
normmedvetenhet och
inkludering, inte heller fiiljs upp
och vidare analyser saknas.
Granskningen visar att det finns
en samverkan mellan nämnden
och hj älpmedelscentralen (HMC)
samt med verksamheternas
fiirskrivare i regionen och i låinets
kommuner. I granskningen har
även framkommit att HMC:s
fiirskrivarutbildningar saknar ett
fokus på jämlik fiirskrivning.

Svar begåirt till den 30
jwi2020.
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Revisionens u ppföljning av tid igare granskningar
Revisionen genomfrr årligen en strukturerad uppfiiljning av tidigare

genomfiirda granskningar. z0lg har tre uppfoljningar genomfiirts och
de som berör NSV-niimnden åir:

Granskning
(genomfört år)

Bedömning efter uppliiljning

Tillgåinglighet fiir kroniskt sjuka (2015) I det gemensarnma svaret fran divisionerna
primiirvård och medicin och Hälsoval att
Häsoval örtydligat uppdraget gällande
kroniker i Regelboken ftålr.2017-. Hälsoval har
valt ut diagnoserna diabetes, demens, hjärtsvikt
och KOL. Kroniker skaprioriteras avseende
uppfiljning samt tillgänglighet fiir planerade
och nytillkomna symtom. Revisionen planerar
att fortsätta fiilja området. Det är viktigt att
kronikerlmultisjuka omhiindertas bland andra
fiir att frrhindra inläggning på sjukhus. Den
demografiska utvecklingen kan göra att antalet
kroniker ökar framöver.

Samordnad individuell
Qan)

planering (SIP)

Granskningen avsåg personer i behov
av missbruksvård och barn oeh unga i
behov av stöil och vård

Vårbedömning är att arbetet kvarstår utifrån de
rekommendationer som gavs i rapporten och
revisionen planerar att fortsätta frlja området.
Av svaret &amgår att det på övergripande nivå
genomfiirts flera insatser på område! men att
arbetet kommer att behöva ske under lång tid
md patientens behov i tydligl fokus. Av svaret
framgår att20l7 kom den nya lagen "firygg
hemgang och effektiv samverkan" som hädlar
om effektiv utskrivning fran slutenvård. Detta
sker via av SIP

Revisionen

,,J

Sakkunnig revisor

1

1.1

Bilaga
Bilaga

Granskning NSV årsbokslut 2019, pwC
Oversiktlig grundläggande granskni ng 2019 NSV, pwC

Region Sörnrland

Tel:0155-2450 00
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Sörmlands revisorer granskat Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård (NSV) årsbokslut samt verksamhetsberättelse för 2019.

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om års-
bokslutet är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resul-
tatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revision-
sfrågor lä mnas följande samma nfattande revisionella bedöm ning :

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

a

a

M bedömer att årsbokslutet allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

. Är årsbokslutets resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god eko-
nomisk hushållning?

M bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushåll-
ning i det finansiella perspektivet.

. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande för nämnden. Arsbokslutet är
upprättad enligt god redovisningssed.

Har nämnden en tillräcklig god styrning och intern kontroll enligt genomförd gransk-
ning?

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

I
pwc 3
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1.
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och land-
sting. 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.

1.1. Bakgrund och syfte
1.1.1. Bakgrund
Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. lnom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-
munal 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.

1.1.2. 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 sociattjänst och vård omtattar:

. Verksamhetsberättelse för nämndens fora verksamheter

. Arsbokslut för nämndens fyra verksamheter

o Oversiktliggrundläggandegranskning

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 ställ-
ning 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 före-
komma.

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 Sörm-
lands Revisionskontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs-

Inledning

I
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punkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting".
Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räken-
ska psmateria I och i förekomma nde fall registeranalys.

Rapportens i n nehål I har sakg ranskats av redovisni ngsa nsva riga.

1.2. Revisionskriterier
Granskningen av årsbokslutet innebär en bedömning av om rapporten följer:

r Anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019
o Kommunallagen (KL)

. Lag om kommunalredovisning (KRL)

o Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
o Fullmäktiges beslutade målom god ekonomisk hushållning

J
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z. Granskningsresultat Reg-
ionalt stöd för samverkan
kring socialtjänst och vård

2.1. Rättvisande räkenskaper
2.1.1. Resultaträkning
Resultatet för 2O19 är ett överskott på 252 tkr aft jämföra med budgeterat nollresultat och
föregående års underskott på 23 tkr.

2.1.2. Iakftagelser
Verksamhetsberättelsen innehåller inga upplysningar eller förklaringar till awikelser mel-
lan budget och/eller föregående räkenska psår.

Vid granskningen av resultaträkningen för enheten har följande väsentliga awikelser no-
terats:

. Aterförda intäkter med 259 tkr från tidigare år har minskat årets övriga kostnader i
stället för att öka årets intäkter.

. I resultaträkningen ingår kostnader på 195 tkr för lämnad intern uppdragsersätt-
ning vilket avser täckning av årets underskott för Vård- och omsorgscolbgä.. Argts öyriga intäkter är ett minusbelopp pä 54 tkr varav 71 tkr avser resärvering i

balansräkningen per 31 december 201g.

Felen ovan bedöms ej som materiella och påverkar ej periodens resultat i väsenflig om-
fattning.

2.1.3. Revisionell bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättuisande och upprättade enligt god
redovisningssed.

2.2. Verksamhetsberättelse
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sju avsnitt:

1) lnledning
2) Medborgarperspektivet
3) Verksamhetsperspektivet
4) Resursperspektivet
5) Resultaträkning
6) lnvesteringar
7) lntern kontroll

I
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2.2.1. lakttagelser och revisioneil bedömning
Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att alla avsnitt förutom
investeringar och intern kontroll finns med.

Positivt att även utfall för föregående år tas med i redovisningen av ekonomiskt utfall.

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen i allt väsenfligt är upprättad
enligt anvisningar.

I
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3.

3.1. Rättvisande räkenskaper
3.1.1. Resultaträkning

Arets resultat är ett underskott pä 5 275 tkr att jämföra med föregående års underskott på
1 070 tkr och budgeterat nollresultat. Enligt uppgift i verksamhetsberättelsen finns ett eget
kaptial att nyttja vid underskott vilket i förra bokslutet uppgick till 16,8 mkr och efter årets
underskott återstår därmed 11,5 mkr att nyttja framöver. Sistnämnda belopp framgår dock
inte av verksamhetsberättelsen.

3.1.2. lakttagelser
Verksamhetsberättelsen innehåller inga upplysningar eller förklaringar till awikelser mel-
lan bud get och/eller föregående räkenskapsår.

3.1.3. Revisionell bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upp-
rättade enligt god redovisningssed.

3.2. Verksamhetsberättelse
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sju avsnitt:

o lnledning
o Medborgarperspektivet
o Verksamhetsperspektivet
o Resursperspektivet
o Resultaträkning
o lnvesteringar
o lntern kontroll

3.2.1. lakttagelserochrevisionellbedömning
Vid genomläsning av verksamhetsberättelse noteras att avsnitt om investeringar och in-
ternkontroll saknas.

Rekommendationen är att resultaträkningen kompletteras med föregående års utfall för
att ge bättre förståelse och information.

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen i all väsentligt är upprättad
enligt anvisningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.

Granskningsresultat FoU i
Sörmland

I
pwc 8

36



4.

4.1. Rättvisande räkenskaper
4.1.1. Resultaträkning
Arets resultat är ett överkskott på 3 410 tkr att jämföra med föregående års underskoft på 3 5S4 tkr
och budgeterat nollresultat.

Verksamhetsberättelnsen innehåller en bra beskrivning av årets utfall avseende intäkter
och kostnader.

Granskningsresultat Hj älp-
medelscentralen

(Tkr)

lntäkter
Personal

Lokal

övriga kostnader
Avskrivningar

Summa

Fin intäkter
Fin kostnader
Årets resultat

Bokslut
2079

215 867

-41859
-10 069

-126 L78

-34728
3 623

27L

-484

3 410

Bokslut
2018

793 673

-41766
-9 808

-113 105

-33 r.63

-3 569

273

-258

-3 554

Förändring

22 794
-703

-267
-L3073

-965

7 792

-2

-226
6964

lntäkterna för Hjälpmedelscentralen (HMC) har ökat med 22194 tkr jämfört med före-
gående år vilket till största del beror på intäkter från försäljningshjälpmedel, kryckkäppar
och tröskelramper. Samtidigt har övriga kostnader ökat med 13 073 tkr vilket till största
del avser varukostnaden för de hjälpmedel som skickas till brukare. I kostnaderna ingår
också kassationskostnader med 8 511 tkr, en minskning med 1071tkrjämfört med före-
gående år.

Projektet Artikelns flöde är så gott som klart vilket kommer utmynna i riktlinjer för vilket
sortiment som ska finnas och på sikt bedöms sortimentet minska. Detta iÄnebär med
största sannolikhet att kostnaderna för kassation ökar nästa år.

I samband med granskning av bokslutet genomfördes också en uppföljning angående
rutiner kring inventering av lager m m. Där framkom bl a att framtagande av listor iOr nyt-
värmare fr o m 2019 tas fram två gånger per år för genomgång.

4.1.2. Balansräkning
Avstämningsansvaret för balansräkningen delas mellan Samlad Redovisning och verk-
samheten. Vår rekommendation är likt tidigare att verksamheten bör stämma av samfliga
poster för att få ett samlat grepp över verksamheten och därmed en kvalitetskontroll av
bokslutsprocessen.

I
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Vid granskningen av balansräkningen for enheten har följande väsentliga awikelser note-
rats:

Totalt uppgår hjälpmedelsinventarier till 93 810 tkr att jämföra med värde i anlägg-
ningsregister som uppgår till 94 557 tkr d v s en avvikelse pä 746 tkr. Anledningen
till detta har identifierats och kommer att regleras under är 2020.

. I balansräkningen ingår ett konto med debetsaldo pä 2 326 tkr vilket föregående år
var ett kreditsaldo på 1 011 tkr som avser ej matchade fakturor och inlevererade
varor. Vad dessa 2326 tkr består av har inte kunnat följsas upp då förteckning på
vilka poster som ingår inte har kunnat presenteras. Vår bedömning är att debet-
posten pä2326 tkr med största sannolikhet bör uppgå tillett högre belopp med ca
2 000 - 3 000 tkr samt att den troligen var fel föregående år. Avstämning av kon-
tots saldo har inte varit möjligt att genomföra men under är 2020 kommer rutinerna
att ses över för att möjligggöra avstämningar framöver vilket är positivt.

Felen ovan bedöms inte som materiella och påverkar inte periodens resultat i väsenflig
omfattning.

4.1.3. 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 nedan-
stående tre indikatorer:

4.1.4. lakttagelser
Vilket framgår av verksamhetsberättelsen bedömer nämnden att det finansiella målet är
uppfyllt dock saknas bedömning och beskrivning till måluppfyllelsen.

4.1.5. Revisionell bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upp-
rättade enligt god redovisningssed.

4.2. Verksamhetsberättelse
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sju avsnitt:

1) lnledning
2) Medborgarperspektivet
3) Verksamhetsperspektivet
4) Resursperspektivet
5) Resultaträkning
6) lnvesteringar

a

I
pwc

Utfall Mälvärde
f) Avvikelse mot budgeterat re-

sultat itkr
3 410 tkr Noll

2) Nyttjandegrad 92,3 0/o 9O o/o

3) Resultatmarginal 32,7 0/o 40 o/o

10
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7) lntern kontroll

4.2.1. Iakttagelserochrevisionellbedömning
Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga ovanstående
avsnitt ingår men att information vilka om jämställdhetsfrågom man arbetet med under
året saknas. Positivt att respektive avsnitt innehåller mål med mätbara indikatorer.

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är uppräftad enligt anvis-
ningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.

11
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5.

5.1. Rättvisande räkenskaper
5.1.1. Resultaträkning

Arets resultat uppgår till 0 tkr att jämföra med budget på noll kronor och föregående år
uppgick resultatet till + 1 14 tkr,

5.1.2. lakttagelser
Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga awikelser no-
terats:

. Föregående år saknades kostnader för inhyrd personal med 98 tkr då fakturan inte
periodiserades på konekt sätt och därmed har belastat årets resultat.

. Arets intäkter uppgår enligt resultaträkning till 810 tkr varav 195 tkr avser omföring
frän Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård för aft täcka Vård-
och omsorgscollege egentliga underskott på 195 tkr.

o Kostnad för inhyrd personal avseende kvartal fyra är 2019 saknas med ca 153 tkr.

Felen ovan bedöms som materiella och påverkar periodens resultat iväsentlig omfattning.

5.1.3. Revisionellbedömning
M bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt inte är rättvisande. Räkenskaperna är upp-
rättade enligt god redovisningssed.

5.2. Verksamhetsberättelse
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sju avsnitt:

o lnledning
o Medborgarperspektivet
o Verksamhetsperspektivet
o Resursperspektivet
o Resultaträkning
o lnvesteringar
o lntern kontroll

5.2.1. lakftagelser och revisionell bedömning
Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga tillämpliga av-
snitt finns med. Vi rekommenderar dock att resultaträkningen i verksamhetsberättelsen
kompletteras med utfall föregående år.

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvis-
ningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.

Granskningsresultat Vård-
och omsorgscollege

J
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6. Grundläggande granskning
6.1. Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla
styrelser, näm nder och fu ll mäktigebered ningar.

Styrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlig-
het med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör re-
spektive 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.

6.2. Genomförande
Granskningen har genomförts för att på övergripande nivå besvara följande frågor:

Säkerställer NSV att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräck-
lig (intern styrning och kontroll)?

Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verk-
samhet och ekonomi (måluppfyllelse - ändamålsenlig och ekonomiskt tillfreds-
ställande verksamhet)?

6.2.1. Metod och avgränsning
Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verk-
samhet samt protokoll m m. Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 17 kontrollmå|.
Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss del tillräcklig (gul) och otitt-
räckligt (röd).

6.2.2. Genomförd prövning av kontrollmål
Genomförd prövning av kontrollmålen visar att nämnden har nio gröna, fora gula, tre röda
samt en e t (ejtillämplig). Gula och röda presenteras nedan:

1) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet? lndika-
torer finns delvis men inte under alla mål hos alla verksamheter.

2) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen? Finns
inte alltid mätetalvad gäller kvalitetsmä4.

3) Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation? Framgär ej av
proto kol I e n att del eg ationsbes/uf a nm äl s.

4) När nämnden uppsatta mål för verksamheten? Nägon tydlig måluppfyttetse görs ej
på nämndnivå. Mer beskrivande vad som gjorts under året under resp verksamhet
och mä|. HMC redovisar tydligare måluppfyllelse med fler indikatorer och mät-
värden under verksamhetsmå\. HMC redovisar god måluppfyllelse.

a

a
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5) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Nägon tydlig måluppfyllelse görs ej på
nämndnivå. Regionalt stöd för socialtjänst och vård - överskoft på 252 tkr. Vård-
och omsorgscollege redovisar i mäluppfyllelse underskoft på 195 tkr (men o kr i
resultat i resultaträkning). FOU redovisar underskoft på -5 274 tkr. HMC redovisar
ett resultat på överskott 3 410 tkr samt god måluppfyllelse pä övriga finansiella
må\.

6) Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfullelse (efter lämnad rap-
portering)? I verksamhetsberättelsen redogörs för vad verksamheterna gjort under
varje mål men finns inte alltid mätbarhet och ej gemensam måluppfyllelse för
nämnden enbart för resp verksamhet.

7) Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?
Har ejframkommit särskilda åtgärder eller liknande på nämndnivå.

6.2.3. Iakttagelserochrevisionellbedömning
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en god intern kon-
troll, styrning och uppföljning. Måluppfyllelse görs dock ej på nämndnivå utan är mer av
beskrivande karaktär. Mål bör tas fram och följas upp på nämndnivå.

2020-03-o4

Susanne Lindberg
Uppdragsledare

Josefin Gusfaysson

Medarbetare

Bilaga 1:
Kontrollmål i översiktlig grundläggande granskning NSV

.:
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Uppdrcrg

nakgrund
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 bristfiiilig
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecHas på avsett sätt.

Revisionsobjekt i denna granskning är NSV, nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara på en övergripande nivå följande frågor:

. Säkerställer nämnden att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcHig (intern styrning och
kontroll)?

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

Metod och avgråinsning

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt protokoll m m.
Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 16 kontrollmåI. Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcHig (grön), tillviss
del tillräcHig (gul) och otillräcHigt (röd).

Grundlåggande granskning av NSV 2019
PwC

Februari 2020
2
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Scrrnrnanfattorndebedörnning

Vår sammanfattande av den grundläggande gransk-
ningen/övergripande ansvarsutövande av NSV utifrån våra revisions-
frågor är att:
. Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden

har en god intern kontroll och styrning. Nämnden har en god
upptöljning med kvartalsrapport samt delårsrapport och
information från verksamheter. Måluppfyllelse görs dock ej på
nämndnivå utan är mer av beskrivande karaktär och frir respektive
verksamhet.

Grundläggande granskning av NSV 2019
PwC

Februari 2020
3
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Eventuella kommentarer/noteringar

Ja, i protokoll zorS-rz-r4 $24/18 antas
verksamhetsplan med budget för zorg-zozr.
Verksamheterna i varsitt avsnitt men i gemensamt
dokument.

Ja, i protokoll zor8-rz-r4 SzS/r8. Gemensam för
verksamheterna.

Bedöms vara så.

E t Finns ej någon rambudget för nämnden.
Endast en investeringsram.

Bedöms vara så.

Indikatorer finns delvis men inte under alla måI.

Ekonomiskbudget finns som anger resultat o.
Indikatorer finns på främst på verksamheterna.

Et

o

x

o
x

X

X

x

x

x

MåI och s\rrning zorg

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

z) Har nämnden antagit en intern-kontrollplan?

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

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

S) lir budgeten heltäckande, d v s omfattar den
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

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

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

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

Grundläggande granskning av NSV 2019
PwC

Februari 2020
4
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Eventuella komrnentarer/noteringar

Ja, 6 st sammanträden har genomförts. Vid
sammanträden sker rapportering och info från
verksamheter.

Kvartalsrapport för nämnden godkånns 2oLg-o1-22
SU/tg. Där följs verksamheterna upp men i
gemensamt dokument. Delårsrapport godkånns zorg-
09-13 S 24/L9. Gemensamt dokument för
verksamheterna.
Budgetunderlag för zoeo med finansiell
måluppfyllelse 2o19-o5- 22 S LS / Lg.

Ja, men olika mellan "verksamheterna"

Finns inte alltid mätetal vad gäller livalitetsmåI.

Framgår ej av protokollen att delegationsbeslut
anmäls.

o

X

O

x

o
x

X

x

Uppfiiljning och rapportering zorg

g) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller verksamhet?

ro) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller ekonomi?

rr) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse,
resultat och effekter?

rz) Anvdnds mätetal för ekonomi, prestationer
och kvalitet vid rapporteringen?

tg) Får nämnden återrapportering av beslut som
fattats på delegation?

Grundläggande granskning av NSV 2019
PwC

Februari 2020
5
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Eventuella kommentarer/noteringar

Någon tydlig måluppffllelse görs ej på nämndnivå.
Mer beskrivande vad som gjorts under året under
resp verksamhet och måI. HMC redovisar
tydligare måluppfyllelse med fler indikatorer och
målvärden under verksamhetsmåI. HMC
redovisar god måluppffllelse.

Någon tydlig måluppffllelse görs ej på nämndnivå.
Regionalt stöd för socialtjänst och vård - överskott
på z5z tkr. Vård- och omsorgscollege redovisar i
måluppfrllelse underskottpå r95 tkr (men o kr i
resultat i RR). FOU redovisar underskottpä -S zZ+
tkr. HMC redovisar ett resultat på överskott g 41o
tkr samt god måluppfrllelse på öwiga finansiella
må1.

I verksamhetsberättelsen redogörs för vad
verlaamheterna gjort under varje mål men finns
inte alltid mätbarhetoch ej gemensam
måluppfrllelse f<ir nämnden enbart för resp
verksamhet.

Särskilda åtgärdsplaner eller liknande har ej
framkommit.

o

x

x

x

x

oResultat, aktiva åtgärder och
åtenapportering till fullmåiktige zorg

r+) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

rS) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

16) Sker en strukturerad värdering av resultat
och målupp${lelse (efter lämnad rapportering)?

17) Preciserar nämnden vid behovvad som ska
göras, när det ska göras och av vem?

Komrnentar/sammanfattande bedömning:
/år bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en god intern kontroll och styrning. Nämnden har en god
.rppföljning med kvartalsrapport samt delårsrapport och information från verksamheter. Måluppfyllelse görs dock ej på nämndnivå
rtan är mer av beskrivande karaktär.

Grundläggande granskning av NSV 2019
PwC

Februari 2020
6
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WM Datum Dokumd{nmmår

RecroN
Sönm leuo
Revisionen

För käruredom
Enhetschef
Anna Wångmar
Regiondirektör
Jan Grönlund
Ekonomidirektör
Nicholas Prigorowsky
HR-direktör
Kajsa Fisk
Samtliga kommunrwisioner i
Sörmland

2o2o- 03-åF RE-REV20-00 0t

Gemensamma patientnäimnden

Granskningsrapport för patientnämnden år 201 9

Av bifogad rapport framgår de iakttagelser som gjorts i den årliga
granskningen av patientniimnden 2019. Revisorerna kommer att
redovisa dessa iakttagelser och sina synpunkter vid genomgången
med nåimnden den 8 maj2020.

Revisorerna begåir inget svar på rapporteq utan redovisningen for
nämnden ska ge svarpå eventuella ffig*.
Vid genomgången kommer revisorema även att ta upp

og, som planeras äga nrm äve,lr kommande höst.

(

Wachtmeister Torgerd J

Ordfiirande Vice ordfiirande

Rogion Sörmland

Tel:0155-2450 00

Repslagaregatan 19

E-post: post@rogionsormland.se
6ll EE Nyköping

Org.nr: 232100 - 0032
srD r(l)
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WM
Datum Dokumenlnummtr

Rec r oN
Sönu laNo
Revisionen

2020-03-2s RE-REV20-0008

Arsgranskning för patientnämnden år 2019

Sammanfaftning
Bedömningen är att årets bokslut i stort iir upprättat i enlighet med
gällande bokslutsinstruktioner, lagen om kommunal bokfiiring och
redovisning samt att god redovisningssed har tillämpats. Den
gemensamma patientrilmndens verksamhetsberättelse ger i allt
väsentligt en rättvisande bild av resultat och ställning, undantaget att
intåikter om 351 tkr saknas på grund av att fakturering ej genomfiirts
fiir andra halvåret.

Verksamheten har bedrivits utifran fullmiiktiges mål och beslut
undantaget att nämnden inte beslutat om någon interkontrollplan fiir
året. Vi bedömer att nämnden delvis har en god intern styrning och
kontroll och riktar kritik mot avsaknaden av beslutad intern
kontrollplan. Effekten av att intem kontrollplan saknas iir att risker i
verksamheten inte identifieras och ftiljs upp på ett systematiskt sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt som rättvisande med undantag
av den uteblivna faktureringen fiir andra halvåret.

Rekommendationer
Efter året granskning rekommenderar vi nåimnden att:

r' Siikerställ att intern kontrollplan upprättas utifrån en
dokumenterad riskanalys och beslutas samt återrapporteras
arligen, enligt reglemente frr planering och uppfiiljning

r' Såikerstiill att niimnden beslutar om reviderad
delegationsordning

/ Såikerstiill att fakturering sker
r' Såikerstiill att verksamhetsplanen innehåller mätbara och

uppftiljningsbara indikatorer ftir samtliga strategiska
perspektiv/mål

Bakgrund och syfte
Revisorerna ska, enligt kommunallagen årligen granska och pröva om
styrelser, nämnder och beredningar siikerställt att verksamheten åir
genomftird på ett åindamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsstiillande sätt, om råikenskaper är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.

Styrelser, nämnder och beredningar ansvarar ftir att verksamheten
bedrivs enligt gällande måI, beslut och riktlinjer samt de lagar och
fijreskrifter som gäller fiir verksamheten. De ansvirar också ftir att det
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finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmiiktige.

Revisionsfrågor och metod
Granskning har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed och
regionens revisionsreglemente och har omfattat dels
iindamålsenlighet, det vill säga om verksamheten bedrivits utifrån
fullmäktiges mål och beslut, lagar, avtal och öreskrifter och dels om
verksamheten bedrivits på ett sätt som är ekonomisk tillfredsställande,
om räkenskaperna åir rättvisande samt om den interna kontroll som
nåimnden ansvarar fijr åir tillräcklig. Detta som del av underlaget fiir
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen med tillhörande
redogörelse. Revisorernas samlade bedömning delges då
regionfullmiiktige infiir deras beslut i ansvarsfrågan i samband med att
regionens samlade årsredovisning behandlas.

Granskningen har under året skett enligt den revisionsplan som
upprättats av revisorerna i samråd med regionfullmäktiges presidium.
Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning,
ftrdjupad granskning samt granskning av delårsrapport och
årsredovisning. Grundläggande granskning består, enligt god
revisionssed, av två delar.

r' Granskning av målupp$rllelse
,/ Granskning av intem styrning och kontroll

Granskningen är genomftjrd med stöd av Revisionens modell frr
grundläggande granskning av nåimnd. Revisionen tar löpande del av
verksamhetsplaner, samtliga månadsrapporter och protokoll fran
respektive nämnd. Bevakning sker också av eventuella ftirändringar i
nåimndens styrande dokument, fiiljsamhet till fullmiiktiges reglemente
ftjr intern kontroll, ftiljsamhet till regler och rutiner och uppfiiljning av
tidigare ars granskningar. Dessutom summerar vi iakttagelser från
eventuella fördjupade granskningar och uppöljttingar av tidigare
granskningar som genomftirts inom nämndens ansvarsområde under
året.

Granskningen omfattar också om nåimnden säkerställt att
riikenskapema är rättvisande. Denna del granskas i samband med
granskning av regionens delårs- och årsbokslut. Granskningen syftar
till att pröva om nämndens verksamhetsberättelse ger en rättvisande
bild av stiillning och resultat 31 december 2019.

PwC har på uppdrag av revisorerna utfiirt stora delar av den
grundläggande granskningen. Den rapporten finns som bilaga till
denna arsgranskning. PwC har också genomfrrt en fordjupad
granskning fiir att bedöma om patienbråimnden bedriver en
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åindamålsenlig verksamhet. Den har avrapporterats separat.

Revisorerna träffar samtliga nämnder i Region Sörmland två gånger
per år. En träffpå våren då vi går igenom slutrapporten över
granskningen ftiregående år. På hösten genomfiirs sedan
Revisionsdialog med samtliga nämnder i anslutning till
delårsrapporteringen.

Ansvarig nämnd och avgränsning
Granskningen avser patienträmndens verksamh et 2019.

Revisionskriterier
Vår bedömning av nåimndens ansvarsutövande utgår bland annat från:

r' Kommunallagen
v Lag om kommunal bokftiring och redovisning
r' Fuilmäktiges reglemente fiir nämnden
r' Fulmäktiges reglemente ftir intern kontroll
r' Fufmiiktiges reglemente fiir planering och uppfiiljning
t övÅeauppdrag, mål ellerdirektiv fran fullmiiktige tili

niimnden
r' Regionstyrelsens anvisningar
r' Regionen interna regler

lakttagelser i 2018 års granskning
Revisorernas bedömnin g for 2017 var attpatientnämndens
verksamhetsberättelse i allt väsentligt gav en rätfvisande bild av
resultat och stiillning. Verksamheten hade bedrivits utifran
fullmiiktiges mål och beslut undantaget att verksamhetsplanen vid vår
granskning inte hade behandlats i nåimnden. Den intema kontrollen
bedöms i övrigt som tillräcklig.

Revisorema deltog vid patientnämndens sammanträde 24 apnl20l9
och redovisade då sina iakttagelser och synpunkter utifran den rapport
som lämnats fiir årsgranskningen.

Områden som lyftes i samband med genomgången var atl säkerstiilla
att verksarnhetsplan beslutas utifran regionfullmäktiges mål och
budget och att den ska innehålla mätbara och uppfiiljningsbara
indikatorer ftir samtliga strategiska perspektiv/mål. Niimnden behöver
också säkerställa rapporteringen av uppfiiljningen av
intemkontrollplanen enligt reglemente fiir planering och uppftiljning.

Dotum
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Fullmäktiges uppdrag till nämnden
Av regionens mål och budget 2019-20211 framgår att nämnden, som
åir gemensam med låinets nio kommuner, har till uppgift att stödja och
hjälpa patienter inom:

/ Hälso- och sjukvård som bedrivs av region eller kommun eller
enligt avtal med dessa

Nåimnden har också till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom
(framgår dock inte av regionens mål och budget 2019102I'S:

r' Den allmiinna omvårdnad som ges enligt socialtjänstlagen i
samband med hälso- och sjukvård

,/ Tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs av region

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och ftirordnande
av stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård samt enligt
smittskyddslagen.

Vi kan inte finna att regionfullmiiktige eller regionstyrelse har
beslutat om några ytterligare uppgifter till nämnden under 2019.

Tilldelad budgetram iir 3 509 tkr. Ingen investeringsram framgår av
budget.

Nämndens verksamhet under år 2019

Nämndens styrdokument och protokoll
Niimnden har haft ftra protokollfiirda sammanträden under fu 2019
Sammanträdena som planerats i maj och november ställdes in.

Nåimnden har beslutat om dataskyddsombud enligt GDPR och
verksamhetsberättelse fiir 20 I 8, kvartalsrapport och delårsrapport
20 I 9 samt verksamhetsplan 2020 inklusive intemkontrollplan.

Revidering av delegationsordning har gjorts på sammanträdet i
februari. Ärendet beslutades inte av nämnden utan var med som
anmälningsåirende.

Anmälningsäirenden fiirekommer på de ffra sammanträdena och ingen
återrapportering av delegationsbeslut har gjorts.

Vår kommentar
Av bilagan 1.1 framgår de iakttagelser som gjorts.

I Landstinssfirllmäkfioe E l27ll8. Mål och budset 2019 - 2021
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Nämnden behöver säkerstiilla att internkontrollplan antas inför varje
år, utifrån en dokumenterad riskanalys och att revidering av
delegationsordning beslutas.

Nämndens ekonomistyrning under är 2019
Efter mars månad ska regionstyrelsen redovisa en kvartalsrapport som
är en ekonomisk rapport med prognos ör helåret enligt reglemente fiir
planering och uppfiiljning. Nämnder och bolag bistår med uppgifter,
analyser och prognoser.

Kvartalsrapport upprättas av nämnd/division/bolag en gang per år
(mars). Rapporten ska innehålla ekonomisk analys, helårsprognos och
övrig betydelsefu 1l information.

Enligt regionens reglemente fiir planering och uppfiiljning ska
regionstyrelsen, efter juli och december månad, redovisa det aktuella
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget i en delårsrapport
respektive årsredovisning. Niimndens delarsrapport (anuari-juli) och
verksamhetsberättelse (ianuari-december) bereds i nåimnden.

Delarsrapporten ska innehålla helårsprognos inklusive uppföljning av
måI, indikatorer, handlingsplan och eventuella uppdrag samt
redovisning av genomörda fbråindringar. Rapporten ska även
innehålla kommentarer och analyser till den verksamhet som har
bedrivits under perioden samt uppfiiljning av privata utftirare.

Verksamhetsberättelsen ska utvärdera årets verksamhet samt hur
fastställda måI, indikatorer, handlingsplaner och eventuella uppdrag
har uppffllts. Verksamhetsberättelsen ska också innehålla ekonomiskt
utfall, relevanta nyckeltal, resultatet av den interna kontrollen samt
uppfiiljning av privata utörare.

Om en enhet inte klarar sig på tilldelade medel ska niimnden i fiirsta
hand omfiirdela resurser mellan enheterna. Om nämnden bedömer att
det blir en negativ awikelse beträffande måI, uppdrag eller resurser,
ska detta åtgärdas under betaktande att ekonomin är högst prioriterad.

Om nämnden inte har befogenhet att besluta om fiiråindrad verksamhet
eller måI, ska nämnden på eget initiativ fiireslå regionfullmäktige
beslut, via regionstyrelsen, så att man klarar verksamheten med given
resurstilldelning

Nämndens ekonomiska resultat under är 2019
I tabellen nedan finns en sammanställning över hur nämndens
ekonomiska resultat och prognos utvecklades under är 2019 i kvartals-
och delårsrapportering samt verksamhetsberättelse. Kvartalsrapport
per september åir borttagen enligt reglemente ftir planering och
uppfiiljning.
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Patientnämndens resultat for 2019 är positiu med 1,3 mnkr.
I kvartalsrapportering per mars och i delårsrapporten per juli redovisas
en nollprognos.

Vår kommentar
Granskning av nämndens protokoll visar att kvartalsrapport per mars,
delårsrapport ftir juli och verksamhetsberättelsen efter årets slut
beslutas av nämnden.

Revisionsdialog
Syftet med revisionsdialogen iir att nåimndens presidium och
verksamhetschef på ett tidigt stadium ska fii del av revisorernas
synpunkter ftir att säkerställa riktigheten i underlagen ör revisorernas
bedömning. Revisionsdialogen äir en del i den grundläggande
granskningen.

Tanken är att revisorerna har en mer solid grund fiir
ansvarsprövningen. Dessutom ges nämnden tillf?ille att, utifrån
revisionsdialogen, agera mot bakgrund av de synpunkter som lämnats
av revisorema.

Vid dialogen tas eventuella synpunkter eller kritik upp från
revisorerna i fiiregående års revisionsberättelse och eventuella
synpunkter från den löpande granskningen under aret. I dialogen
behandlas även frågor fiir att kartlägga den interna stymingen och
kontrollen i nämnden. Fragor skickas i fiirväg till nåimndens presidium
och verksamhetschef.

Patientnämndens arbetsutskott och revisorerna träffades den 4
november 2019 fiir dialog. Vid dialogen diskuterades bland annat
nämndens uppdrag (dåir stödpersoner ingår) och
informationsspridning till bland annat patienter och kommuner,
nuvarande klagomålshantering och nämndens statistik. Dessutom
diskuterades nämndens verksamhet utifrån delårsrapporten ftir juli
månad och att nämnden inte beslutat om internkontrollplan i
verksamhetsplan 2019. Dialoger planeras även fijr hösten 2020.

Dokumdnumma

Rectot{
SönM L.q,Nu

Revisionen

Ekonomisk rapportering Ackumulerat utfall Prognos Nämndens budget

Kvartalsrapport mars -0,2 mnkr -3,5 mnkr -3,5 mnkr
Delarsrapport juli -1 mnkr -3,5 mnkr -3,5 mnkr
Slutligt utfall december -2r2 mnkr -3,5 mnkr
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Näm ndens de lå rs ra pport och ve rksam hets be rätte lse

Delårsrapporten per juli 2019
Revisorerna bedömning av delårsrapporten2 sker utifrån den samlade
rapporteringen från regionstyrelsen till regionfullmåiktige. Som
underlag fiir bedömningen har vi gjort en övergripande analytisk
granskning av räkenskaperna och måluppffllelsen samt en viss
verifiering av innehållet i delårsrapporten. Vi har dessutom
översiktligt granskat respektive nåimnds delårsrapport.

Nämnden beslutade om delårsrapporten vid sammanträdet i september
2019. Delårsrapporten var kortfattad och verksamheternas arbete
rapporterades pågå i huvudsak enligt plan. Övervägande indikatorer
och interkontrollplanen rapporterades inte. Delårsrapporten bedömdes
uppfrlla anvisningarnas krav.

Verksam hets berättelse 201 9
Verksamhetsberättelsen är nämndens/divisionens återrapportering till
regionstyrelsen av hur uppdraget frr 2019 har genomfiirts. I
verksamhetsberättelsen ska respektive nåimnd/division återrapportera
på sina mål, indikatorer och större aktiviteter med vikt vid analyser av
de awikelser som haruppstått under året. Om större negativ awikelse
jämfiirt med plan kan noteras ska anges vilka åtgiirder som har
vidtagits alternativt ska vidtas.
Nåimnden/division ska rapportera sitt jämställdhetsarbete och all
statistik ska i den mån det är möjligt rapporteras könsuppdelat enligt
ekonomistabens anvisningar. Ett antal dokument ska bifogas till
verksamhetsberättelsen, bland annat om arbetsskador.

En nyhet fiir i ar ?ir att resultatråikningama kommer in med automatik i
dokumentet fiir verksamhetsberättelse.

Region Sörmland tillåimpar en gemensam styrmodell ör samtliga
nämnder och de helägda bolagen. Regionfullmåiktige beslutade om en
ny styrmodell som utgår fran medborgar-, verksamhets- och
resursperspektiv. 3 hom respektive perspektiv formulerar fullmiiktige
politiska mål som ska vara vägledande ftir verksamhetens inriktning
och utformning. Vid utvärdering av verksamheten i regionens
årsredovisning åir det graden av uppffllelse av de politiska målen som
utgör grund ftir regionstyrelsens bedömning.

Den verksamhetsberättelse vi har granskat är den som behandlades till
nämndens sammanträde den 28 februan2020.

J Regionfullmäktiee S 97118. Region Sörmlands styrmodell
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Vår kommentar
Granskningen av verksamhetsberättelsen framgår av bilaga I och 1.1
till denna rapport. Iakttagelser som låimnas iir att rapporten innehåller i
stort seff samtliga avsnitt enligt anvisning. Räkenskapema bedöms i
allt väsentligt som rättvisande med undantag av inäkter med 351 tkr
på grund av att fakturering inte genomörts under 2019.

Vår rekommendation åir att nåimnden bör säkerstiilla att fakturering
sker och attmätbara indikatorer tas fram fiir samtliga perspektiv/måI.

lntern kontroll - rapportering och följsamhet till
fullmäktiges reglemente för intern kontroll
Enligt anvisningen i rapporteringsverktyget PLUSS ska av
verksamhetsberättelsen framgå hur arbetet med den interna konhollen
bedrivits, resultatet av utfijrda kontroller samt eventuellt vidtagna
åtgåirder med anledning av resultatet. Även rapportering om och i
vilken man uppftiljningen av den intema kontrollen under året har
bidragit till ökad effektivitet. Eventuella specifikationer presenteras i
bilaga.

Varje nåimnd fiiljer löpande upp det interna kontrollsystemet inom
niimndens verksamhetsområde enligt reglemente ftir intem konfroll.
Resultatet av uppfiiljningen av den interna kontrollen rapporteras till
nämnden som rapporterar vidare till regionstyrelsen inom processen
ör planering och uppfiiljningl.

Vår kommentar
Verksamhetsplan med budget 2019, exklusive internkontrollplan,
beslutades i november 20184. Nåimnden har inte hellerunder 2019
beslutat om någon internkontrollplan fiir året.

Revisionens granskningar 201 9

Nedan görs en kort sammanfattring av de granskningar som
revisorema genomfiirt och awapporterat under aret, som berör
patientniimnden. Rapporterna och de svar som har lämnats av
nämnden/verksamheten finns tillgängliga på revisionens hemsid4
www.reeionsormland. se/revisionen

Delum
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I Regionfullmäktige g 1l I
4 Patientnämnden $ 33/18.

/19, Revidering av reglemente ftir planering och uppföljning i Region Sörmland
Verksamhetsplan med budget2}l9 - 2021 semensam patientnämnd
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Revisionens uppföljning av tidigare granskningar

Revisionen genomfiir årligen en strukturerad uppftiljning av tidigare
genomftirda granskningar. Någon uppftiljning som berör
patienbrämnden har inte genomftirts under 2019.

Rrc rot*t
Sönu lnNo
Revisionen

Granskning/
verksamhet/nämnd

Rapporten omfattar - Revisionens iakttagelser

Granskningsrapport 20 1 8
/samtliga nåimnder

Granskning av årsbokslut och
verksamhetsberättelse per verksamhet rapporterats
till respektive nämnd.

Revisoremas redogörelse 20 1 8/RS Granskning av årsredovisningen 20 I 8.
Revisorernas bedömning av

2019/RS
Granskning av delårsrapport i juli avseende mål
ftir god ekonomisk hushållning.

Hantering av skyddade
personuppgift erlRS, nämnden ftir
kultur, utbildning och
friluft sverksamhet, patienträmnden
samt näimnden ör primärvård,
rättspsykiahi och Dammsdalskolan

Vår granskning har visat på brister på ett antal
områden. Vår bedömningär att nåimnderna och
styrelsen delvis säkerställer att hanteringen åir

ändamålsenlig och delvis sker med intern kontroll.
Bland annat rekommenderar vi att styrande
dokument och befintliga e-utbildningar uppdateras
och kompletteras på området.
Verksamhetsspecifika dokumenterade rutiner
behöver därefter tas fram i större utsträcknins.

Den intema kontrollen i administrativa
system och rutiner/RS, med inriktning:
- Utbetalningsorder
- Utlägg via reseriikning
- Dispensansökningar ör inhyrd

personal
- Partistöd

Vår bedömning är att den interna kontrollen inte
åir tillfredsställande vad gäller utbetalningsorder
diir bland annat underlagen i större utsträckning
behöver uppfulla
kraven enligt de regler som finns. Den interna
kontrollen kring anställdas utlägg bedöms inte
heller helt tillfredsställande. Rutiner och
styrdokument behöver bli tydligare avseende när
inköp ska ske mot faktura. Detta fijr att minimera
fel vid hantering och redovisning och också
minska administrationen. Följsamheten mot
rutinen fiir dispens-ansökningar är bättre i år. För
att ytterligare stiirka den interna kontrollen
behöver matchning ske, i större utsträckning, av
inkomna fakturor mot godkåinda dispenser. För
partistödet finns nu nya rutiner som innebiir att
beslut om utbetalning kommerupp
som ett eget åirende forbeslut av fullmåiktige.
Partiemas åter-redovisningar lämnas löpande till
fullmiiktige vilket åir en ftirbättring gällande
tidsramen.
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Bilaga 1 Granskning av årsbokslut 2Ol9 - patientråimnden, pwC
Bilaga 1.1 Övosiktlig grundläggande granskning 2019

patieirfirämndeir, PwC

Bilaga2 Granskning av patientnämnde,n - Be&iver
patientriimnden en ändamåIsenlig verksamhet, pwC
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Sörmlands förtroendevalda revisorer granskat patient-
nämndens årsbokslut och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt genom-
fört en översiktlig grundläggande granskning.

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om
årsbokslutet är uppräftad 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:

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

Arsbokslutet redogör för utfall av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen. Vi har dock hittat en väsentlig awikelse i räkenskaperna som
bedöms som väsentlig.

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

M bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushåll-
ning i det finansiella perspektivet.

M bedömer, utifrån årsbokslutets återrapportering, aft verksamhetens utfall är förenligt
med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

M bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag av att intäkter
med 351 tkr saknas på grund av att fakturering ej genomförts under 2019.

Har nämnden en tillräcklig god s$rning och intern kontroll enligt genomförd gransk-
ning?

a

a

M bedömer att nämnden har en delvis god intern kontroll och styrning men bör
komplettera målen med mätbarhet, upprätta internkontrollplan för att kunna följa upp
risker i verksamheten samt följa upp awikelsen i budgeten mot den ram som är beslutad.

I
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1.
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och
landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Mdare 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.

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

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

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

. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av Patientnämnden omfaftar:

r Ve*samhetsberäftelse ink! resultaträkning

. Översiktliggrundläggandegranskning

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 ställ-
ning 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 före-
komma.

V_år 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 Sörm-
lands Revisionskontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs-

Inledning

I
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punkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting".
Granskningen har skett genom dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial
och i förekommande fall registeranalys.

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningsansvarig.

1.3. Revisionskriterier
Granskningen av årsboksluten innebär en bedömning av om rapporten följer:

r Anvisningar till verksamhetsberäftelse och årsbokslut 2019

o Kommunallagen (KL)

. Lag om kommunalredovisning (KRL)

r Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

o Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning

I
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2 a Granskningsresultat
2.1. Rättvisande räkenskaper
2.1.1. Resultaträkning

Arets utfall uppgår till - 2 195 tkr att jämföra med budgeterat resultat på - 3 509 tkr. Den
positiva awikelsen pä 1 314 tkr avser lägre personalkostnader med 1 565 tkr samt lägre
intäkter med 351 tkr som beror på utebliven fakturering till kommunerna för andra halvåret
2019. Även högre lokalkostnader med -113 tkr samt minskade övriga kostnader på 203
tkr påverkar awikelsen.

Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år men är fortfarande lägre än
budgeterat vilket beror på att medel för yftertigare en tjänst finns med i budgeten.
Resurser för denna tjänst tillkom i samband med nya lagstiftningen om stöd vid klagomål
mot hälso' och sjukvården men patientnämnden har awaktat med att rekrytera. Ytter-
ligare en anledning är att antalet förordnade stödpersoner varit fäne än budget och aft an-
talet förordnanden är ett antagande.

Lokalkostnaderna är högre än budgeterat med anledning av att kansliet har flyttat och bytt
lokal och därmed fått högre hyra.

Föregående år uppgick resultatet till - 1 534 tkr att jämföra med årets utfall på -2 195 tkr.

2.1.2. Finansiella mål

Patientnämnden har som finansiellt mål att awikelse mot budgeterat resultat ska vara noll
vilket inte uppfiTlls då nämnden redovisar en positiv budgetawikelse.

2.1.3. lakttagelser
Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga awikelse
noterats:

r Fakturering till kommuner har endast skett vid ett tillfälle under 201g. Det andra
halvårets fakturering har missats vilket resulterar i en väsentlig awikelse på 351
tkr som delvis förklarar att årets utfall är 40 o/o |ägre än föregående år.

Totalt uppgår resultatfelet ovan till 351 tkr och bedöms som materiellt vilket påverkar
räkenskaperna för år 2019 i väsentlig omfaftning.

2.1.4. Revisionell bedömning
M bedömer aft räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag av ovan.

2.2. Verksamhetsberättelse
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 ska verksamhetsb+
räftelsen innehålla följande sju avsnitt:

1) lnledning
2) Medborgarperspektivet

I
pwc 5

65



3) Verksamhetsperspektivet
4) Resursperspektivet
5) Resultaträkning
6) Investeringar
7) lntern kontroll

2.2.1. lakttagelserochrevisionellbedömning
Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberäftelse noteras att samtliga avsnitt är
medtagna.

lntern kontrollplan har ej upprättats för 2019. Nämnden har beslutat om en internkontroll-
plan för är 2020 samt två uppföljningar av denna. Avsnittet investeringar kommenteras ej i

verksam hetsberättelsen.

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt an-
visningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet men på grund av awikelse för
intäkter är den finansiella bilden ej rättvisande. Internkontrollplan saknas för år 2019 men
för 2020 har detta upprättats under 2019.

Rekommendationen är att resultaträkningen kompletteras med föregående års utfall för
att ge bättre förståelse och information.

I
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g. Grundläggande granskning
3.1. Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla
styrelser, nämnder och fullmäkti geberedningar.

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, sgrning, 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
säft.

3.2. Genomförande
Granskningen har genomförts för att på övergripande nivå besvara följande frågor:

Säkerställer patientnämnden att styrning, uppföljning och kontroll av verksam-
heten är tillräcklig (intern styrning och kontroll)?

Mdtar patientnämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende
verksamhet och ekonomi (måluppffllelse - ändamålsenlig och ekonomiskt till-
fredsställande verksamhet)?

3.2.1. Metod och avgränsning
Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verk-
samhet samt protokoll m m. Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 17 kontrollmå|.
Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss del tillräcklig (gul) och otill-
räckligt (röd).

3.2.2. Genomförd prövning av kontrollmål
Genomförd prövning av kontrollmålen visar att nämnden har nio gröna, tre gula och tre
röda, två e t (ej tillämpligt), varav gula och röda presenteras nedan: I bilaga 1 redovisas
samtliga kontrollmå|.

1) Har nämnden antagit en internkontrollplan? Finns inget beslut om internkontroll-
plan i protokollen för 2019, intemkontrcllplan saknas för äret vartör röd bedöm-
ning.

2) Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar
fuflmäktiges ram? lntembudget stämmer ej med fullmäKiges ram för 2019^2021. t
protokollet 2018-05-31 hänvr.sas till fullmäl<tiges ram som fasfsfä/ldes för 2018.
Fullmäktiges ram i Mäl och budgetplan 2019 - 2021 stämmer ej med nämndens
budget (antagen i november 2018). Nämnden har utgåft frän Mål och budget året
innan i sin budget men använder rätt budgetram i verksamhetsbeäftelsen 2019
för jämförelse av utfallmot budget.
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3) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen? Ja, för
ekonomin finns indikatorer och uppföljning av dessa i rappofteringen men
indikatorer för uppföljning saknas i verksamhetens må|. Striafegr.ska måt och
åtaganden finns men mätbarhet saknas.

4) När nämnden uppsatta mål för verksamheten? Redogöretse för vad som gjorts
under respektive mål finns i verksamhetsberäftelsen för 2019. Svårf aft bedöma
måluppfyllelse då alla mål ej är mätbara men i redogöretse framkommer att
nämnden utföft de handlingar de ska i srna åtaganden.

5) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Nej, målet är nott kronor och utfattet är
+ 1 314 tkr jämfört med budget.

3.2.3. lakttagelserochrevisionellbedömning
Vår bedömning efter den översiktlig grundläggande granskning är att nämnden har en
delvis god intern kontroll och styrning samt god uppföljning och rapportering men bör
komplettera målen med mätbarhet uppiatta inte_rnksntrellptan lör att_kunna_tölia upp__
risker i verksamheten samt följa upp awikelsen i budgeten motden ram som är beslutad-

2020-03-04

Susanne Lindberg
Uppdragsledare

Josefin Gustavsson
Projektmedarbetare

Bilaga 1:

Kontrollmål i Grundläggande granskning
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Uppdrsg

Bakgnrnd
Av kommunallagen och god revisionssed följer att
fullmälctigeberedningar.

Styrelse, facknämnder och beredningar ska och genomföra
lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget
styrning, uppföljning, kontroll och rapportering

respektive

styrning och kontroll kan riskera attverksamheten bedrivs

Revisionsobjekt i denna granskning är

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara på en övergripande ftiljande frågor:

och kontroll av. Säkerställer nämnden att styrning,
kontroll)?

. Vidtar nämnden tillräcHiga åtgärderför att nå mål
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande

Metod och avgränsning

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner,

ksamhet)?

av
Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 16
del tillräcHig (gul) och otillräcHigt (röd).

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019
PwC

alla styrelser, nämnder och

i enlighet med fullmäktiges uppdrag,
system och rutiner för ledning,

tillämpas på avsätt sätt. En bristfiillig
avsett sätt.

är tillräcklig (intern styrning och

och ekonomi (måluppfyllelse -

samt protokoll m m.
görs i tillräcHig (grön), till viss

Februari 2020
2

säkerställa

av

i lrri
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' Sorrrrrnor4forttornd.e bedömning

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande
granskningen/övergripande ansvarsutövande av Patientnämnden
utifrån våra revisionsfrågor är att:

' Vår bedömning, utifrån vår översiktliga gransknirg, är att nämnden
har en delvis god intern kontroll och styrning samt god uppföljning och
rapportering men bör komplettera målen med mätbarhet, upprätta
internkontrollplan för att kunna följa upp risker i verksamheten samt
följa upp arnrikelsen i budgeten mot den ram som är beslutad.

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019
PwC

Februari 2020
3
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Eventuella kommentarer/noteringar

Ja, i protokoll zo13-rr-16 $gS/r8 antas en
verksamhetsplan med budget zor9.

Finns inget beslut om internkontrollplan i
protokollen.

Verksamhetsplan zorg - 2o2Lbedöms vara så.

Stämmer ej med fullmäktiges ram för 2oLg - 2o2L.
I protokollet zorS-o5-3r hänvisas till full-
mäktiges ram som fastställdes för zor8.
Fullmäktiges ram i Mål ochbudgetplan 2oLg-2o2t
stämmer ej med nämndens budget (antagen i nov
2or8). Nämnden har utgått från Mål och budget
året innan i sin budget men använder rätt
budgetram i verksamhetsberättelsen zorg för
utfall mot budget.

Bedöms så.

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

Ja indikator att resultatavikelsen motbudget
uppgår till noll.

Bt

o

x

x

x

o
x

x

X

X

Mål och styrning zorg

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

z)Har nämnden antagit en internkontrollplan?

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

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

S),zir budgeten heltäckande, d v s omfattar den
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

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

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

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

Grundläggande granskning av Patientnämnden 201 9
PwC

Februari 2020
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EVentueIIä:li t;
kommentarer/noteringar

Information om verksamheten sker på
sammanträden.
Kvartalsrapport jan - mars beslutas zotg-o 4-24 g
tLlt9.
Delårsrapport beslutas 2org-og-12 S rg/rg

Information från verksamheten zorg- og-tz gt6 I 19
innehåller genomgäng av budgetförutsättningar samt
budgetprocessen. Kvartalsrapport och delårsrapport
innehåller ekonomisk rapportering.

Ja, men inte alltid mätbaramåI.

Ja, för ekonomin finns indikatorer och uppföljning av
dessa i rapporteringen men indikatorer för
uppföljning saknas i verksamhetens måI.

Anmåilan sker om delegationsbeslut i flertalet
sammanträden.

a

x

O
x

x

x

x

UppöIjning och rapportering zorg

g) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller verksamhet?

ro) Sker regelbunden och heltäckande
rapportering vad gäller ekonomi?

rr) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse,
resultat och effekter?

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

13) Får nämnden återrapportering av beslut som
fattats på delegation?

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019
PwC

Februari 2020
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Eventuella kommentarer/noteringar

Redogörelse förvad som giorts under respektive
mål finns verksamhetsberättelsen för zor9. Svårt
att bedöma måluppftllelse då alla mål ej är
mätbaramen i redogörelse framkommer att
nämnden utfört de handlingar de ska i sina
åtaganden.

Nej, resultatet uppgår till + r 3r4 tkr. Målvärde åir

o tkr i awikelse mellan budget och utfall.

I verksamhetberättelsen redogörs för vad
nämnden gjort under varje mål/åtagande men
finns inte alltid mätbarhet.

ET - måluppffllelse är relativt god och positivt
resultat varför särskilda åtgärdsplaner eller
liknande ej varit aktuellt.

O

x

x
o

x

Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige zorg

r4) Når nämnden uppsattamål för
verksamheten?

15) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

16) Sker en strukturerad värdering av resultat
och måluppfyllelse (efter lämnad lapportering)?

17) Preciserar nämnden vid behovvad som ska
göras, när det ska göras och av vem?

bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en delvis god intern kontroll oeh styrning samt god
och rapportering men bör komplettera målen med mätbarhet, upprätta internkontrollplan för att kunna följa upp

i verksamheten samt följa upp arnrikelsen i budgeten mot den ram som är beslutad.

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019
PwC

Februari 2020
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Sammanfattning
Revisorerna har beslutat att genomföra en granskning för att bedöma om Patientnämn-
den bedriver en ändamålsenlig verksamhet.

Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att patientnämnden i

allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet.

Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för de
upprättade kontrollmålen i granskningen.

Kontrollmål Kommentar

Sker det en analys av orsak till
minskningen av länets synpunkter
och klagomål till patientnämn-
den?

Genomförs tillräckliga åtgärder för
att informera om Patientnämn-
dens verksamhet?

Finns det en ändamålsenlig han-
tering av uppdraget gällande
stödpersoner?

Uppfyllt

Patientnämnden har inte gjort någon en-
skild skriftlig analys av ärendeminskning-
en under är2018. Vi kan konstatera att
minskningen under 2018 ej är unik för
patientnämnden i Region Sörmland. Nat-
ionellt minskade antalet ärenden under
2018 för att sedan öka igen 2019, precis
som i Region Sörmlands fall. Vad minsk-
ningen beror på är oklart. Patientnämnden
i Region Sörmland har i viss mån samma
teorier om orsaken till minskningen som
Statskontoret nämner i en utvärdering.
Dessa framkommer i delårsrapporten för
2018 där resonemang kring ärende-
minskningen görs. Då ärendemängden
åter är på liknande nivå 2019 som innan
minskningen bedömer vi att en mer för-
djupad analys ej är nödvändig.

Uppfyllt

Patientnämnden har under året genomfört
flera informationsinsatser. Det framgår i

intervjuer att patientnämnden ständigt
försöker att utveckla dessa. Nämnden ska
under året som kommer arbeta med in-
formation om uppdrag och verksamhet.
lnformationen om stödpersoner och pati-
entnämndens uppdrag rörande den kom-
munala hälso- och sjukvården bedöms
kunna utökas.

Delvis uppfyllt
Utifrån granskningen bedömer vi uppdra-
get gällande stödpersoner som delvis
ändamålsenlig. I rapportering från nämn-
den framgår att patientnämnden förordnat
och rekryterat flera stödpersoner under
året och aft utbildning och erfarenhetsut-
byte erbjudits. Patientnämnden rekryterar

I
pwc 2

o
o
a

o
o
o

o
o
o

77



Finns det mätbara indikatorer i

Patientnämndens uppföljning och
återrapportering till fullmäktige?

stödpersoner och kräver återrapportering
för arvodering samt för att kontrollera att
patienten får rätt stöd. Nämnden bör följa
upp punkten avseende återrapporteringen
från stödpersoner som fanns med som ett
kontrollmoment i internkontrollplanen för
2018. Resultatet av denna interna kontroll
är oklar.

Ej uppfyllt
Vi kan konstatera att patientnämnden
följer den rapportering som Region Sörm-
land kräver men mätbara indikatorer an-
vänds endast för målet om ekonomiskt
resultat och inte för något annat verksam-
hetsmå|. Mätbara indikatorer ger tydlighet
och objektivitet. Målen kan bedömas som
uppfullda eller ej uppfiyllda på ett mer rätt-
visande sätt vid bedömning utifrån mät-
bara indikatorer.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning och ovanstående bedömningar vill vi lämna rekommendation om att
patientnämnden vidtar åtgärder avseende följande:

Säkerställ att det finns information om nämndens uppdrag att förordna stödpersoner.

Tillse att det finns tydlig information om att den kommunala hälso- och sjukvården ingår i

nämndens uppdrag.

Säkerställ att en internkontrollplan upprättas och att återrapporteringen från stödpersoner som
identifierats som en risk i internkontrollplanen för 2018 följs upp.

Utarbeta mätbara indikatorer som kan följas upp och återrapporteras till fullmäktige och andra
intressenter.
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1.
1.1. Bakgrund
Den gemensamma patientnämnden i Region Sörmland är en gemensam nämnd för regionen 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 vård-
givare med avtal med regionen.

I reglementet för den gemensamma patientnämnden framgår att nämnden har i uppgift att utse
stödpersoner enligt 30 $ lagen (1991:1128) psykiatrisk tvångsvård och 26 $ lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.

Revisionen genomförde en fördjupad granskning av Patientnämnden under 2018. Av denna fram-
gick att antalet inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden hade minskat ijämförelse
med föregående år. Vidare var antalet ärenden från länets kommuner förhållandevis lågt.

Av nämndens verksamhetsberättelse för år 2018 framgår att 23 patienter under året ansökt om
och fått en stödperson. Vid årets slut hade 58 patienter en stödperson. Det framgår vidare att anta-
let förordnade stödpersoner inte har varit lika många som det budgeterats för.

Nämndens verksamhetsberättelse är disponerad utifrån Region Sörmlands beslutade styrmodell. I

denna redovisas perspektiv, strategiska må1, åtaganden samt indikatorer.

Denna granskning ingår irevisorernas årsrapport isamband med bokslutsgranskning 2019.

1.2. Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är aft ge revisorerna underlag för aft bedöma om patientnämnden bedri-
ver en ändamålsenlig verksamhet. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Bedriver
patientnämnden en ändamålsenlig verksamhet?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slut-
satser och bedömningar. Följande revisionskriterier har använts i denna granskning:

r Mål och budget, Region Sörmland

o Nämndens reglemente

r Kommunallag

. Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

1.4. Kontrollmål
Följande kontrollmål har varit styrande för granskningen:

- Sker det en analys av orsak till minskningen av länets synpunkter och klagomål till patient-
nämnden?

- Genomförs tillräckliga åtgärder för att informera om patientnämndens verksamhet?

Inledning
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Finns det en ändamålsenlig hantering av uppdraget gällande stödpersoner?

Finns det mätbara indikatorer i patientnämndens uppföljning och återrapportering tillfullmäk-
tige?

1.5. Avgränsning
Granskningen avser patientnämnden utifrån revisionskriterier och den ovanstående revisionsfrå-
gan med kontrollmå|.

1.6. Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. lntervjuer har genom-
förts med nämndens ordförande och chefen för patientnämndens kansli.

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
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2 o Iakttagelser och
bedömningar

2.1. Analys av orsak till minskning av synpunkter och klagomål
Den första januari 2018 trädde den nya lagen gällande nämndens uppdrag i kraft (lagen om stöd
vid klagomål mot hälso- och sjukvården). Lagen är ett resultat av den så kallade klagomålsutred-
ningen som pågått under ett par år och som har till syfte att hanteringen av klagomål mot hälso-
och sjukvården ska bli mer ändamålsenlig och aft klagomålshantering ska utgå från patienternas
behov, bidra till ökad patientsäkerhet och bli mer resurseffektiv. Lagen innebär ett förtydligande av
att det, i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och
deras närstående. I lagen förtydligas att nämndens huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter
med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna. Patientnämnden ska tillsammans med vårdgi-
varna utgöra första linjen i klagomålssystemet.

2.1.1. lakftagelser

I statskontorets Utvärdering av det nya klagomålssysfemef inom hälso- och sjukvärden1 framgär
att antalet ärenden förväntades öka i samband med det nya klagomålssystemet. Statskontoret
konstaterar dock att patientnämnderna nationellt ej tagit emot fler klagomålsärenden sedan det nya
systemet infördes. Nationellt sett har antalet ärenden minskat under 2018 för att sedan öka något
igen under första halvåret av 2019. Enligt statskontorets utvärdering kan ärendemängden påverkas
av flera faktorer bland annat tillgänglighet via telefon eller webb men även hur väl patienter känner
till patientnämndens funktion och arbete. Statskontorets medborgarundersökning visar att endast
tio procent skulle vända sig till patientnämnderna iförsta hand för sina klagomå|.

Ärendemängden för patientnämnden i Region Sörmland minskade under 2018. I Detårsrapport
2019 Gemensamma patientnämndenframgär att 755 ärenden inkommit under perioden januari-juli
2019, vilket kan jämföras med att det samma period föregående år inkom 750 ärenden. I Verk-
samhetsberättelse 2019 Gemensamma patientnämnden framkommer att det under året har regi-
strerats totalt 1 398 nya synpunkter/klagomå|. Detta är en ökning med g % ijämförelse med före-
gående år. Ärenden vad gäller tillgänglighet till vården har ökat med 35 % under året i jämforelse
med föregående år. Det är den ärendetyp som ökat mest. Precis som föregående år och tidigare är
det fler kvinnor (60 %) än män (40 o/o) som valt att vända sig till patientnämnden med synpunkter
och klagomå|. IVO:s sammanställning över de klagomål som inkommit nationellt bekräftar bilden
av det är flest kvinnor som vänder sig till patientnämnden med sina klagomå|. Vad denna överre-
presentation beror på är enligt den kartläggning som gjorts i samband med klagomålsutredningen
oklart.

I Delårsrapport 2018 Gemensamma patientnämnden framgär att minskningen under 2018 tros
bero på den information som medborgarna fåft i och med det nya klagomålssystemet. I informat-
ionen, som framtagits nationellt och tillsammans med lVO2, framgår det att medborgaren iförsta
hand ska kontakta den verksamhet som klagomålet gäller.

I Verksamhetsplan med budget 2019-2021 för gemensamma patientnämnden anges att nämnden,
med anledning av den nya lagstiftningen, äskade medelför rekrytering av ytterligare en medarbe-
tare då den nya lagen ställer utökade krav på nämnden vad gäller uppföljning och analys av in-
komna synpunkter och klagomå|. Då ärendemängden minskade under 2018 har kansliet avvaktat

1 Slutrapport 2019:18. Statskontoret fick i januari 2018 i uppdrag av regeringen att följa upp och
utvärdera införandet av ett nytt klagomålssystem i hälso- och sjukvården.
2 lnspektionen för vård och omsorg
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med rekrytering. Nämnden hade således väntat sig en högre ärendemängd med anledning av den
nya lagstiftningen.

I intervjuer framgår att patientnämndens antal registrerade ärenden 2019 är på samma nivå som
innan minskningen 2018. Minskningen 2018 tros eventuellt bero på den information som gått ut
efter att den nya lagen trädde i kraft. Socialstyrelsen och 1177 Vårdguiden gick ut med information
nationellt som innehöll hänvisning till i första hand vårdgivaren. Det uppges att klagomål kan ha
fastnat på vägen då de som velat klaga eller lämna synpunkt inte kommit fram eller haft svårt att
veta vart de ska vända sig. Under 2019 verkar dock de klagande hittat tillbaka till patientnämnden.
De klagande kan vända sig till både patientnämnden och vårdgivaren i första hand för att sedan
eventuellt kunna vända sig till lVO. Avseende ökningen av ärenden kring tillgänglighet uppges
dessa ärenden i hög grad handla om långa vårdköer.

I verksamhetsberättelsen 2019 anges att nämnden kommer att göra en analys av patienternas och
närståendes berättelser utifrån patentlagens bestämmelser vad gäller tillgänglighet. Denna analys
kommer aft göras av samtliga patientnämnder i landet där syftet är att IVO och patientnämnderna
gemensamt ska bidra till att lyfta områden där vården behöver höja kvalitön. Analysen ska sedan
delges och sammanställas av IVO under 2020. En liknande analys avseende de ärenden som
registrerades under år 2018 gjordes avseende dialog och delaktighet för medpatient och närstå-
ende samt kring information till patient och närstående.

I intervju framkommer att det är få ärenden som inkommer från kommunala hälso- och sjukvården.
Under 201 9 är del27 ärenden som härrör från kommunala verksamheter. I intervju resoneras kring
att det ofta blir en annan relation till verksamheten för de som bor på särskilt boende eller är bru-
kare inom hemtjänsten. Det tenderar att vara lättare att lämna synpunkter och klagomål till verk-
samheten direkt. Kommunerna har i många fall även en egen klagomålshantering. Upplevelsen är
att det ofta är anhöriga som hör av sig till patientnämnden i de fall de upplever att de inte fått gehör
från kommunen.

Avseende överrepresentation av antalet kvinnor som lämnar synpunkter och klagomål kan detta
eventuellt förklaras med att kvinnor överlag söker mer vård. Utifrån det totala antalet besök som
gjordes i Region Sörmland under året så är fördelningen att 57 o/o av besöken gjordes av en kvinn-
lig patient och 43 o/o ?y an manlig patient.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

Patientnämnden har inte gjort någon enskild skriftlig analys av ärendeminskningen under år 2018.
Dock kan vi konstatera att minskningen under 2018 ej är unik för patientnämnden i Region Sörm-
land utan att antalet ärenden minskade även nationellt under 2018för att sedan öka igen 201g.
Vad minskningen beror på är oklart men patientnämnden i Region Sörmland har i stort sätt samma
teorier om orsaken till minskningen som Statskontoret nämner i sin utvärdering. Dessa framkom-
mer i delårsrapporten för 2018 där resonemang kring ärendeminskningen görs. Då ärendemäng-
den åter är på samma nivå 2019 som innan minskningen bedömer vi att en mer fördjupad analys
ej är nödvändig.
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2.2. Atgärder för att informera om nämndens verksamhet
Patientnämndens reglemenfe3 anger att nämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjuk-
vårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.

2.2.1. lakttagelser

I verksamhetsplanen 2019-2021framgår att ett av nämndens mål är att nämnden ska tillhanda-
hålla och hjälpa medborgarna att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intres-
sen i hälso- och sjukvården. Nämnden uppger i verksamhetsplanen att de planerar för aft fortsätta
att särskilt lägga fokus på att verka för att sprida kunskap och kännedom om patientlagen under
2019. Detta planeras ske isamband med informationstillfällen till medborgare, patienter, vårdgi-
vare och förtroendevalda.

Av verksamhetsberättelse 2019 framgår att nämnden under året lämnat information om nämndens
uppdrag till verksamheter och kliniker på sjukhusen, till medicinska sekreterare under utbildning på
Campus, till nya verksamhetschefer inom regionen, till Karsuddens sjukhus, under dagarna för
mänskliga rättigheter samt till olika politiska nämnder och råd. Nämnden har under året arbetat
med att öka kunskap och kännedom om patientlagen till medborgare och verksamheter. Nämnden
uppger vidare att de arbetar för att möjliggöra för att samtliga medborgare i länet oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet, ska få likvärdig hjälp och stöd vid kontakt med
nämnden och behov av dess tjänster. Om språkproblem finns används översättningshjälp. lnform-
ation om nämndens uppdrag finns översatt på ett flertal språk pä 1177:s hemsida.

Medborgarna inkommer med synpunkter/klagomål per telefon, skrivelse, e-post, besök eller via
Mina vårdkontakter. Under året har ärenden som inkommer skriftligt till patientnämnden ökat ijäm-
förelse med föregående år. Sedan 1 januari 2018 inkommer även ärenden från IVO som myndig-
heten valt att inte utreda då vårdgivaren inte först har haft möjlighet att först bemöta ärendet. Anta-
let ärenden som skickas tillbaka till vårdgivaren från IVO har fördubblats från föregående år.

Patientnämnden har en egen informationssidaa på Region Sörmlands hemsida. Där informerar
patientnämnden om sin verksamhet och hur en patient ska gå tillväga för att föra fram sina klago-
mål och synpunkter. Det finns även angivet hur lång tid verksamheterna har på sig aft svara efter
att ett klagomål inkommit. Där framgår att den som har klagomål eller synpunkter i första hand ska
vända sig till den verksamhet som ansvarat för vården eller behandlingen för att det är den som
bäst kan förklara vad som inträffat. Det finns information om att patientnämnden kan hjälpa till med
att framföra klagomål och synpunkter, kontaktuppgifter samt att patientnämnden kan förmedla om
vilka rättigheter patienter har i vården. Patientnämnden informerar även om att det går att vända
sig till IVO för utredning av klagomå|. På hemsidan finns en blankett för synpunkter, som kan fyllas
i, skrivas ut och postas till patientnämnden. Alternativt hänvisas patienten till aft logga in pä 1177
Vårdguidens e-tjänst och lämna en synpunkt eller klagomå|. En form av e-kontaktformulär har nyli-
gen lagts till på hemsidan. lnformationsbroschyren på hemsidan har också nyligen setts över och
uppdaterats med aktuella uppgifter,

Region Sörmlands patientnämnd informerar ej om sitt uppdrag kring stödpersoner eller sitt upp-
drag kring kvalitetsutveckling, på hemsidan. Vid jämförelse med de fem angränsande regionerna
framgår att fyra av dessa informerar om uppdraget kring att förordna stödpersoner på hemsidan
medan en av regionerna i likhet med Region Sörmland ej gör det.

I intervju framgår att nämnden under året fokuserat på att sätta sig in i sitt uppdrag och att de un-
der är 2020 ska fokusera ännu mer på att nå ut med information om patientnämnden. Patient-
nämnden i Region Sörmland är en förhållandevis stor nämnd med representanter från både kom-
muner och regioner. Nämnden har arbetat med att ha så många närvarande ledamöter som möjligt

3 Beslutat av fullmäktige och giltigt från 2019-08-26
4 httos://reqionsormland.se/halsa-vard/dina-rattiqheter-i-varden/patientnamnden/
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samt att alla ledamöter ska informera om patientnämnden i sin respektive kommun och region. Ett
arbete som pågår just nu är att nämndsekreterare och kommunikationsavdelningen utvärderar
informationen som finns tillgänglig hos respektive kommuns hemsida. Det uppges även att det ska
tas fram en ny informationsfolder om patientnämndens uppdrag.

Vidare framgår att patientnämnden arbetar med att nå ut då det är ett av deras uppdrag men aft
arbetet också kan utvecklas. Patientnämnden uppges behöva hitta rätt arenor och möta de männi-
skor som är i behov av informationen. Patientnämnden försöker synas där patienterna finns bland
annat ska det finnas information i alla väntrum och receptioner. Patientnämnden bjuder även in
verksamheter och andra nämnder för att lämna information. Sjukvårdspersonal ska enligt lag in-
formera om patientnämnden varför det är av stor vikt att verksamheterna har kunskap. Patient-
nämndens kansli har under året samverkat regelbundet med regionens patientsäkerhetsenhet och
dess chefsläkare. Samverkan sker i form av återkommande möten var sjätte vecka där inkomna
patientklagomål diskuteras och analyseras. Detta sker för att vårdgivaren på bästa och snabbaste
sätt ska få en effektiv och relevant återkoppling av aktuella inkomna klagomål och synpunkter med
möjlighet till åtgärder.

I intervju framgår att patientnämnden ej har en e-blankett på hemsidan då de ej har datastöd för
sekretessuppgifter via e-blankett. Det behövs en bekräftelse och samtycke för att kunna roja en
patients sekretess. Om vården ej får detta samtycke kan klagomålet ej utredas utifrån patientens
journal. Vidare framgår att patientnämnden har en översättningstjänst som innebär att den som
kontaktar patientnämnden kan skriva på sitt språk och sedan kan denna tjänst användas för att
översätta både patientberättelsen och svaret från vården.

I intervju framgår aft informationen om klagomål och synpunkter som rör den kommunala hälso-
och sjukvården behöver tydliggöras då det är få ärenden som inkommer därifrån. Ärenden som rör
den kommunala verksamheten ingår också i patientnämndens uppdrag men det är kanske inte helt
tydligt i alla sammanhang.

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet i allt väsentligt är uppffllt.

Patientnämnden har under året genomfört flera informationsinsatser och det framgår i intervjuer att
patientnämnden försöker utveckla dessa. Nämnden ska under året som kommer arbeta ännu mer
intensivt för att informera om sitt uppdrag och verksamheten.

2.3. Ändamålsenlig hantering av uppdraget gällande stödpersoner
I nämndens verksamhetsplan för 2019-2021är ett av målen att nämnden ska rekrytera, utbilda
och förordna stödpersoner till de patienter som önskar och som tvångsvårdas enligt lagen om psy-
kiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt enligt smittskyddslagen
(SML). Detta framgår även i nämndens reglemente.

I LPT anges aft stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges tvångs-
vård enligt lagen och, om patienten och stödpersonen samtycker till det, även under fl7ra veckor
efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrätt-
ningen. Stödpersonen får inte obehörigen roja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har
fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt. Stödpersonen utses av
en patientnämnd enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Både LRV och SML
hänvisar även till LPT vad gäller stödpersonens funktion.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas bestämmelser i förvaltnings-
lagen vad gäller bland annat partsinsyn, utredningsansvar, kommunikation, dokumentation av
uppgifter och av beslut samt underrättelse om innehåll i beslut och hur ett överklagande går till.
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Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag ska övergå till eft uppdrag som kontaktpersonen-
ligt socialtjänstlagen när tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, ska den
nämnd som förordnat stödpersonen underrätta socialnämnden i den kommun där patienten är
folkbokförd om patientens önskemå1.

2.3.1. Iakttagelser

I verksamhetsplanen för 20194021 framgår att det under 2019 planeras för en utbildning för aktu-
ella stödpersoner vid två tillfällen. Nämnden ska även förändra stödpersonernas återrapporte-
ringskrav vad gäller deras uppdrag. Aterrapporteringen har två syften. Den ena är aft säkerställa
att patienten får de besök och den kontakt som uppdraget kräver. Det andra är att säkerställa att
stödpersonerna utför uppdraget som de arvoderas för. I verksamhetsplanen framgår även att det i

internkontrollgranskningen i december 2017 påvisades brister gällande kontinuiteten i återrappor-
teringen från vissa av de förordnade stödpersonerna. I internkontrollplanen för 2018 finns återrap-
porteringen åter med som ett kontrollmoment. I Verksamhetsberättetse Gemensamma patient-
nämnden Helår 2018 anges aft resultatet av den interna kontrollen ska ha redovisats vid ett sam-
manträde i november 2018.1sammanträdesprotokollet kan vi dock inte hitta någon information om
detta. lnternkontrollplan för 2019 saknas.

I verksamhetsberättelse för 2019 framgår att 26 patienter under året ansökt om och fått en stöd-
person. Vid årets slut hade 58 patienter en stödperson. Tre nya stödpersoner har rekryterats under
året. Dessa personer har själva kontaktat kansliet med sitt intresse av att bli stödperson. Nämnden
har budgeterat för fler stödpersoner än vad som har förordnats vilket är en av orsakerna till aft
kansliet har ett överskott vad gäller personalkostnader under perioden. pet framgår även att under
maj månad anordnades en årlig konferens där samtliga stödpersoner erbjöds att delta. Syftet med
de årliga konferenserna är kompetensutveckling samt möjlighet för stödpersonerna att utbyta tan-
kar och erfarenheter om uppdraget.

Efter protokollsgranskning av patientnämndens sammanträden kan vi konstatera att statistik avse-
ende stödpersoner hanteras vid varje nämndsammanträde.

I intervju framgår aft patientnämnden upplever att de klarar av sitt uppdrag med förordnande av
stödpersoner. Det uppges att alla som velat ha en stödperson och varit kvalificerade för att få det
har fåft en stödperson och att det även skett relativt snabbt. Verksamheten har ett par stödperso-
ner som de genomfört anställningsintervju med, som väntar in uppdrag och som kansliet kan kon-
takta vid behov. Då patienter endast är kvalificerade för att få en stödperson då de tvångsvårdas
innebär detta att psykiskt sjuka patienter som vårdas under LPT ofta är väldigt svårt sjuka just då
de är under tvångsvård varför en svårighet är att kunna informera om möjligheten att få en stöd-
person. Då patienten är tillräckligt frisk för att tillgodose sig informationen är patienten ofta för frisk
för tvångsvård och därför inte heller längre kvalificerad för att få en stödperson. Det är av den an-
ledningen svårt att hinna tillsätta en stödperson i dessa fall. Stödpersoner förekommer därför oftare
inom rättspsykiatrin där patienten vistas under tvång under en längre tid.

En stödperson anställs efter en anställningsintervju. Det uppges att stödpersoner ofta rekryteras
genom att en tidigare eller nuvarande stödperson känner någon annan som skulle passa för upp-
draget. Patientnämnden fungerar som stöd för stödpersonen under uppdraget och stödpersonen
ska inkomma med återrapportering kring hur uppdraget fortlöper för att arvode ska betalas ut.

2.3.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.

Utifrån granskningen bedömer vi uppdraget gällande stödpersoner som delvis ändamålsenlig. I

rapportering från nämnden framgår att patientnämnden förordnat och rekryterat flera stödpersoner
under året och att utbildning och erfarenhetsutbyte erbjudits. Patientnämnden rekryterar stödper-
soner och kräver återrapportering för arvodering samt för att kontrollera att patienten får rätt stöd.
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Nämnden bör följa upp punkten avseende återrapporteringen från stödpersoner som fanns med
som ett kontrollmoment i internkontrollplanen för 2018. Resultatet av denna interna kontroll är
oklar.

2.4. Mätbara indikatorer i nämndens uppföljning och återrapportering till
Fullmäktige

2.4.1. lakttagelser

I verksamhetsplanen för patientnämnden 2019-12021anges nämndens målför 2019 utifrån de
politiska mål som fastställts för hela Region Sörmland. I verksamhetsplanen framgår ej några mät-
bara indikatorer eller mätvärden för andra mål än målet om ekonomiskt resultat där det finns ett
målvärde om avvikelse mellan utfall och budget på noll. Således finns inte heller någon uppföljning
avseende mätbara indikatorer för de övriga uppställda verksamhetsmålen. Statistik presenteras i

delårsrapport och verksamhetsberättelse men knyter ej an till några specifika mätvärden. Nämn-
den ger information om hur det arbetats kring målet i textform samt kompletterar med statistik.

I jämförelse med fem angränsande regioner och deras patientnämnder kan vi konstatera att tre'
regioner använder sig helt av, eller till viss del, av mätbara indikatorer. De mätbara indikatorerna
handlar bland annat om tillgänglighet och procentvärde för brev och e-post som ska bekräftas
samma dag och antal informationsinsatser under året. En angränsande region saknar helt mätbara
indikatorer och en annan redovisar, likt sörmland, endast indikator för ekonomin.

I intervju framgår att nämnden sköter den återrapportering enligt den ram som Region Sörmland
beslutat. Det framgår att nämnden skulle kunna bli bättre på mätbara indikatorer i sin återrapporte-
ring och uppföljning dock uppges att det upplevts som svårt att ha mätbarhet då patientnämnden
inte äger hela processen kring ett ärende. Patientnämnden skickar ett ärende till vårdverksamhet-
en, lämnar ansvaret för utredning där och begär in ett svar. Om svaret inte inkommer påminner
patientnämnden om att detta bör inkomma men äger inte fler handlingsvägar än så.

2.4.2. Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet som ej uppfyllt.

Vi kan konstatera att patientnämnden följer den rapportering som Region Sörmland kräver men det
står klart att mätbara indikatorer endast används i målet om ekonomiskt resultat och inte i något
annat verksamhetsmå|. Mätbara indikatorer ger tydlighet och objektivitet. Målen kan bedömas som
uppflTllda eller ej uppfyllda på ett mer rättvisande säft än om enbart bedömning utan mätbara indi-
katorer görs.
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Följande dokument har beaktats inom ramen för granskningen:

c Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården. Slutrapport. Stats-
kontoret. 2019:18

. Delärsrapport 2019 Gemensamma patientnämnden juli20l9. Region sörmland

c Verksamhetsberättelse 2019 Gemensamma patientnämnden. Region Sörmland

c Verksamhetsplan med budget 2019-2021 för gemensamma patientnämnden. Region
Sörmland

c Patientnämndens reglemente. Beslutat av fullmäktige och giltigt från 2019-08-26

o Mäl och Budget 2019-2021. Region Sörmland.

o Bilaga statistik 2019-2017. Patientnämnden

o Analys av ärenden som inkommit till patientnämnden, i Region Sörmland, under är 2018
gällande:
- Dialog och delal<tighet medpatient och närstående
- lnformation till patient och närstående
Region Sörmland

r Sfaf.sfik stödpersoner 2019. Bilaga till gemensamma patientnämndens protokoll. Region
Sörmland

c Verksamhetsberättelse 2018 Gemensamma patientnämnden Helår 2018. Region Sörm-
land
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Uppdragsledare
Susanne Lindberg

Projektledare
MaftiLeskelä
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Denna rapport har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Region Sörmland enligt de villkor och under de förutsäftningar som framgår
av projektplan från den 2019-09-10. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13$ aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i
Katrineholms Vatten och Avfall AB
Org nr 556763-9876

Jag har granskat Katrineholms Vatten och Avfall ABs verksamhet for år 2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande
bolagsoidning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och ftreskrifter som gäller for
verksamheten. Lekmannarevisoms ansvar är att granskaverksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullm?iktiges uppdrag.

Granskningen har ut$rts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den iffiktning
och omfattning som behövs ör att ge rimlig grund ftir bedömning och prövning.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild
granskningsredogörelse har upprättats.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhiimtat åir tillräckliga och iindamålsenliga som
grund ftir mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett åindamålsenligt och fran
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna
kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den 30 mars 2020

Lekmannarevisor
M
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt l0 kap
13$ aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsståmman i
Sörmland Vatten och Avfall AB
Org nr 556742-9302

Katrineholm den 28 mars 2020

vi har granskat sörmland vatten och Avfall ABs verksamhet för är 2019.
Styrelse och vD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreslaifteåom gåller för
verksamheten. Lekmannarwisorernas ansvax tir att granska verksamhet ocl kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med firlimaktiges uppdrag.

Granskningen har utftirts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Cranslcningen har genomftirts -"ä d"n inriktning
9ch olnfaffiing som behövs- för att ge rimlig gru;d ftir beärimning och prövning.
samplanering har skett med bolagets auktoriJerade revisor och en sarskild
granskningsredogörelse har uppråittats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhiimtat iir tillräckliga och ändamäsenliga som grund
för våra uttalanden nedan.

V.i bedtimer att bolagets verksamhet har skötts på ett tindamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredssttillande siitt Vi bedcimer dårtill att bilagets intema
kontroll har varit tillrdcklig.

Lars F Eriksson
Lekmannarevisor

Sören Eriksson
L,ekmannarevisor

Marina Östmark
Lekmannarwisor
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport entigt l0 kap
13$ aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstlmman i

Sörmland Vatten och Avfall AB
Org nr 556742-9302

Vi har granskat Sörmland Vatten och Avfall ABs verksamhet for år 2019.

Styrelse och vD svarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och ftireskrifter som gäller ftir
verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar åir att granska verksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmåiktiges uppdrag.

Granskningen har utfrrts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomftlrts med den inriktning
och omfatbring som behövs frr att ge rimlig grund ftir bedömning och prövning.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild
granskningsredogörelse har uppriittats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhlimtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
fdr våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett åindamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets intema
kontroll har varit tillråicklig.

Katrineholm den 30 mars 2020

My&-,
Lars Fredrik Eriksson
Lekmannarevisor

Sören Eriksson Marina Östmark
Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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Revislonsberättelse
Till bolagsstämman iKatrineholm Vatten och Avfall AB, org.nr 556763"9876

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Katrineholm
Vatten och Avfall AB för år 2019.

Enligt vår uppfåttning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla vösentliga
avseenden råttvisönde bilct av Katrineholm Vatten och Avfall
ABs finansiella stållning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är lörenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolögsståmman tastställer resultat-
råkningen och balansråkningen.

Crund lör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enliqt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Reyisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Katrineholm Vatten
och Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och
åndamålsenligå som grund för våra uttalanden.

Sf yrelsens och verhställanrtc dlrcktörens ansyar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen uppråttäs och att den ger en rått-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvåndig för ått upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolaqets för-
mågä att fortsätta verksömheten. De upplyser, när så år
tillämpligt. om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsåtta verksamheten och att ånvända öntagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillåmpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Fevisorns ansyar

Våra mål år att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några våsentliga fel-
aktiqheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberåttelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet år en hög gråd av såkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
våsentlig telaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund åv oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimliqen kan lörvån-
tas påverha de ekonomiska beslut som anvåndare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt l5A anvånder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misståq, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som år tillråckliga och åndamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäckö en väsentlig felahtighet till följd av oegentliq-
heter år höqre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegenttigheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosåttande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en förståelse av den del av bolögets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att uttorma
granskningsåtgärder som år låmpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

. utvärderar vi låmpligheten i de redovisningsprinciper som
anvånds och rimligheten i styrelsens och verkstållande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörånde
upplysningar.

. drar vi en slutsats om låmpliqheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören anvånder antagandet om lortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osåkerhetsfaktor som avser
sådanä händelser eller förhållanden som kan ledo till
betydande tvivel om bolöqets förmå9a att fortsätta
verksamheten, Om vi drar slutsatsen dtt det tinns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisninqen om den väsentliga osäkerhetsföktorn eller,
om sådana upplysninqar är otillråckliga, modifiera uttalön-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baserås på de
revisionsbevis som inhåmtas f ram till datumet för
revisionsberåttelsen, Dock kan framtida håndelser eller
förhållanclen göra att ett bolag inte långre kan fortsätta
verksamheten.

. utvårderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionernå och händelserna på ett såit som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefutla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat,
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Gruncl lör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i lörhållande till Katrineholm Vatten
och Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt Katrineholm den 17 mars 2O2O

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav
& oung AB

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden

Buildinq a better
rvorking world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författnlngar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkstållande direktörens förvalt-
ning för Katrineholm Vatten och Avfall AB tör är 2OL9 samt åv
förslaget till dispositioner betråffånde bolagets vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enllgt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkstållande direktören ansvorslrihet för räken-
skapsåret.

5f yrelsens och verkstätlande dlrektörens ansvar

Det ör styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner betråffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen år lörsvarlig med hånsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ståller på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övriqt.

Styrelsen ansvarar tör bolagets orqönisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisätion år utlormad så att boklöringen,
medelsförvaltningen och bolag€ts ekonomiska ang€lägenheter
i övrigt kontrolleras på eit betryggande sått. Verkstållande
direktören ska skötö den löpdnde förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och ånvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som år nödvåndiga för att bolagets boktörinq ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sått.

Fevlsorns ansvar

vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och dårmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, år ött inhåmta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av såkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkstållande direktören i något väsent-
ligt avseende:

o företagit någon åtgärO eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersåttningsskyldighet mot
bolaget, eller

r på något annat sått handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av törslåget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och dörmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av såkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av såkerhet. men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättninqsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolögets vinst eller förlust inte är
f örenligt med aktiebolagslagen,

Som en del av en revision enliqt god revisionssed i Sverige
anvånder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen, Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig fråmst på revisionen av råken-

skapernö. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och våsentlighet. Det innebår att vi fokuserar grönsk'
ninqen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som år
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagnö
åtgärder och andra förhållanden som år relevanta lör vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som uncterlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner betråflande bolagets
vinst eller förlust hör vi granskat om lörslaget är förenligt med
ak tiebolagslagen.

Per Larsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman iSörmland Vatten och Avfall AB, orq.nr 556742'9302

Rapport om årsredovisningen

Uttatanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörmland
Vatten och Avfall AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppråttats i enlig'
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Sörmland Vatten och Avfall ABs

finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för äret enligt års'
redovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat'
räkningen och balansråkningen,

Grund lör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i lörhållande till Sörmland Vatten och
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvär enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
åndamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Siyrelsens och verkställande d lrektörens ansvår

Det år styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rått'
visande bild enligt årsredovisningslagen, Styrelsen och verk-
ställande direhtören ansvörar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvåndig för att upprätta en årsredo'
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsåtta verksamheten. De upplyser, när så är
tillåmpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsåtta verksamheten och att använda antagändet om fort'
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkstållande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

f,levrSorns ansvar

våra mål är att uppnå en rimlig grad av såkerhet om att års'
redovisningen som helhet inte innehåller några våsentliga fel'
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. och att lämna en revisionsberåttelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hö9 grad av säkerhet,
men år ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

uppstå på grund av oegentligheter eller misstaq och anses vara
våsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän'
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Sorn del av en revision enligt ISA anvånder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutoml

. identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktig'
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utfÖr gransknings'
åtgärder bland annat utilrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och åndamålsenliga för
atl utgöra en grund för våra uttalanden, Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oeqentlig'
heter år högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, ettersom oeqentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förlalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skalfar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgårder som är låmpliga med hånsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi'
teten i den interna kontrollen,

. utvårderar vi låmpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upPlysninqar.

' drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om forlsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor sorn avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsättö
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fåsta uppmårksamheten på upplysningarna i års'
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar år otillråckli9a. modifiera uttalan'
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämlas fram till datumet för
revisionsberåttelsen. Dock kan tramtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsåtta
verksamheten.

. utvärderar vi den övergripande presentationen. strukturen
och innehållet i årsredovisningen. däribland uttplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under'
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en råttvisande bild.

Vi måste inlormera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten lör den.

Vi måste också inlormera om betydelsetulla iakttagelser under
revisionen. dåribländ de eventuella betydande brister i den

internå kontrollen som vi identifierat'
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Rapport om andrä krav enligt lagar och andra
författnlngar

Uttatanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalF
ning för Sörmland Vatten och Avfall AB för år 2019 samt av
förslaget till dispositioner betråffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
lörslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledå-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsårel.

Grund lör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs nårmare i avsnittet Feyisorns
ånsvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmland Vatten och
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
åndamålsenliga som qrund för våra uttalanden,

Sf yrelsens och ve rkst ä I land e d i rektö rens änsvår

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ståller på storleken öv
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
stållning i övrigt.

Styrelsen ansvarör för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation år utformad så att bokföringen.
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvåndiga för att bolagets bokföring ska full-
görås i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Reylsorns ansyar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och dårmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, år att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av såkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkstållande direktören i något våsent'
ligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för'
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

. bolaoet, eller

. på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, år att med rimlig qrad av säkerhet bedöma om förslaget
år förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgårder eller försummelser som
kan föranleda ersåttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslaq till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte år
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen, Granskningen av
förvaltningen och lörslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av råken'
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär ått vi fokuserör gransk'
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtaqna
åtgärder och andra förhålländen som år relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Kätrineholm den 17 mars ZO2O

Yp,ung AB

Per Larsson
Auktoriserad revisor
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