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INLEDNING/BAKGRUND

Regionens revisorer granskar arligen i den omfattning som foljer av god revisionssed all
verksamhet som bedrivs inom styrelsen och namndernas verksamhetsomraden. Revisorerna provar om verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt
tillfredstallande satt, om rakenskaperna ar rattvisande och om den interna kontrollen ar
tillracklig.
Namnderna ska var och en inom sitt omrade se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mal och riktlinjer som fullmaktige bestamt, samt de foreskrifter som galler for
verksamheten. De ska aven se till att den interna kontrollen ar tillracklig samt att verksamheten bedrivs pa ett i ovrigt tillfredsstallande satt.
SYFT~ REVISIONSFRAGA OCH AVGRA.NSNING

Syfte
Det overgripande syftet har varit att bedoma om Patientnamnden ska pat forutsattningar
for tillracklig styrning, uppfoljning och kontroll av verksamheten.
Granskningen ska besvara foljande revisionsfragor:
•

Har patientnamnden tolkat mal och uppdrag fran fullmaktige sa att de fungerar
som tydliga styrsignaler for verksamheten?

•

Finns en tillfredsstallande uppfoljning och rapportering av verksamhetens resultat,
saint beslut om atgarder vid avvikelser?

•

Finns en tillfredsstallande ekonomistyrning, samt ekonomisk uppfoljning och rapportering?

•

Sker ett systematiskt arbete med den interna kontrollen avseende bade verksamhet
som ekonomisk redovisning?

•

Finns tydliga beslutsunderlag och protokoll?

Revisionskriterier
Uppfylls kraven i:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kommunallagen (2017:725)
Reglemente for Patientnamnden LS/2095/2017
Delegationsbestammelser for Patientnamnden Dnr 2006-0002 A
Internkontrollreglemente RS/598/2018
Regionplan 2019
Uppdrag eller direktiv fran fullmaktige

METOO

Granskningen omfattar namndens patientnamndens verksamhetsplan, protokoll, delarsoch arsrapporter samt arbetet med den interna kontrollen. Under 2019 har en hearing genomforts med namnden.
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RESULTAT

TOLKNING AV MAL OCH UPPDRAG FRAN FULLM)iKTIGE

Enligt regionplanen for 2019 skall respektive namnd ta fram mal i sin verksamhetsplan
kopplade till regionfullmaktiges strategiska mal.
Patientnamnden har antagit verksamhetsplan for 2019 i oktober 2018. Namnden har tolkat regionfullmaktiges strategiska mal och uppdrag i matbara mal och aktiviteter. Malen
utgar aven fran <let utokade uppdrag som lagen om stod vid klagomal mot halso- och sjukvarden (2017:32) innebar. Totalt finns <let nio mal men <let finns ingen tydlig koppling till
fullmaktiges strategiska mal.
I tertial- och delarsbokslutet aterfinns en uppfoljning av aktivitetslista. Denna aktivitetslista saknas i verksamhetsplan och arsredovisning.

Bedomning
•

Patientnamnden har antagit namndmal men <let finns ingen tydlig koppling till
fullmaktiges strategiska mal.

•

Patientnamnden bor sakerstalla att samma uppgifter aterfinns i verksamhetsplan,
tertial- och delarsbokslut samt arsredovisning. Detar framforallt aktivitetslistan
som avviker.

UPPFOLJNING OCH RAPPORTERING AV VERKSAMHETENS RESULTAT

Enligt regionplanen ska namndens resultat foljas upp och aterredovisas vid delars- och
arsbokslut.
Namnden har tagit behandlat delarsbokslut per april och augusti.
Av arsbokslutet framgar att samtliga mal och aktiviteter har uppfyllts/genomforts.

Bedomning
•

Vi bedomer att namndens uppfoljning och rapportering av verksamhetens resultat
foljer vad som framgar av regionplanen. Namnden nar samtliga mal.

•

Gallande aktivitetslistan finns ingen uppfoljning i arsredovisningen.

UPPFOLJNING OCH RAPPORTERING AV EKONOMI

Namnden har fol.it upp ekonomin vid tertial, delars och arsbokslut vilket ar enligt Regionens styrmodell.
Vid forsta tertialet redovisades ett overskott motsvarande 167 tkr och prognosen for helaret var ett nollresultat. Till delarsbokslutet hade overskottet okat till 304 tkr, men fortfarande prognostiserades ett nollresultat. Vid arets slut uppgick overskottet till 325 tkr.
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Bedomning
•

Vi bedomer att namnden har haft en lopande uppfoljning av ekonomin enligt Regionens styrmodell.

INTERN KONTROLL, PROTOKOLL OCH BESLUT

Enligt kommunallagen har namnden ett ansvar for att den interna kontrollen ar tillracklig
inom sitt ansvarsomrade.
Enligt Regionens internkontrollreglemente skall namnden arligen faststalla sin egen internkontrollplan.
Namnden har haft en internkontrollplan for 2019 som omfattar fyra olika risker. I internkontrollplanen finns en hanvisning till genomford riskanalys i Centuri. Vi har emellertid
inte kunnat finna denna i Centuri.
Internkontrollplanen har foljts upp i maj, september och i november. Det finns inget dokumenterat underlag till uppfoljningarna. Enligt svar fran forvaltningen aterfinns uppfoljningen i tertial-, delars- och arsbokslut. Vi har dock noterat att <let inte finns nagon separat rubrik angaende intern kontroll och <let ar svart att harleda den genomforda kontrollen.
Av regionens internkontrollreglemente framgar att namnderna ska gora en bedomning om
den interna kontrollen har varit tillracklig under aret. Bedomningen ska dokumenteras i
namndernas uppfoljningsrapporter. I bokslutet framgar att uppfoljning av patientnamndens internkontrollplan har genomforts i samband med namndsammantraden i maj och
september, och visar att den interna kontrollen fungerar tillfredsstallande.
Protokoll
Enligt kommunallagen ska vid namndsammantraden protokoll foras pa ordforandes ansvar. I protokollet ska <let redovisas vilka ledamoter och ersattare som har tjanstgjort och
vilka arenden som har handlagts. I protokollet skall for varje arende redovisas:
1.

vilka forslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,

2.

i vilken ordning ordforanden har lagt fram forslag till beslut,

3. vilka beslut som har fattats,
4. genomforda omrostningar och resultaten av dem, vilka beslut som har fattats,
5. vilka ledamoter som har deltagit i besluten och hur de har rostat vid oppna omrostningar och
6. vilka reservationer som har anmalts mot besluten.
Namnden har haft fem sammantraden under 2019 vilket ar samma antal som senaste
aren.
Vid genomgang av protokollen framgar att kommunallagens krav pa protokollforing har
foljts.
Vi har noterat att protokollen har justerats inom fjorton dagar i enlighet med kommunallagen. Namnden har under aret varit beslutsfor vid samtliga sammantraden.
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Bedomning

3

•

Namnden har, i huvudsak, haft en tillfredsstallande uppfoljning och rapportering
av verksamhetens resultat.

•

Namnden har haft en tillfredsstallande protokollforing under aret.

•

Namnden har haft en lopande uppfoljning av ekonomin som foljer regionplanen.

•

Namnden har i huvudsak en tillfredsstallande intern kontroll.

ANSVARIGA FOR GRANSKNINGENS GENOMFORANDE

Projektledare 1 :

~
yqvist
d " ~d kommu) al yrkesrcvisor

Kvalitetssakring 2 :

/4~

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektor

1 Projektledare svarar for kvalitetssakring gentemot uppgiftslamnare och av de insamlade uppgifter som anvands i analysen . Projektledaren har det primara ansvaret for att den analys och de bedomningar och forslag som fors Fram ar tillrackligt underbyggda.
2 Ansvarig for kvalitetssakring har det overgripande ansvaret for att kontrollera om granskningen har en tillracklig yrkesmassig och metodisk kvalitet samt att det finns en overensstammelse mellan revisionsfr!lgorna/kontrollmillen, metoder,
fakta, slutsatser/bedomningar och framforda forslag.

