Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

Ankom

SKRIVELSE

1 (3)

2011-03-23

L S 1102-0212

Stockholms läns landsting

2011 -03- 2 8
Dnr.—

lANDSTINQS8TVRil.8iN

, H-04-11 * 010
Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2010 Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landsting för yttrande.
FÖRSLAG TILL B E S L U T
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsrevisorernas har granskat den interna styrningen och kontrollen omfattade
ett antal landstingsägda bolag och förvaltningar samt landstingsstyrelsens övergripande uppsiktsplikt.
Revisorernas rekommendation är att landstingsstyrelsen behöver utveckla former för
övergripande styrning och uppföljning av nämndernas och styrelsernas interna styrning och kontroll, samt återrapportering till fullmäktige.
Landstingsfullmäktige har beslutat o m en decentraliserad politisk organisation genom vilken stort ansvar f ö r den interna kontrollen åvilar respektive styrelse och
nämnd. Den interna kontrollen är reglerad främst genom policy och reglemente för
intern kontroll men också genom ägarpolicy, ägardirektiv samt andra styrdokument.
Bedömningen från landstingsstyrelsens förvaltning är att den styrning och u p p f ö l j ning som landstingsstyrelsen utövar är tillfredsställande.
I policy och reglemente för intern kontroll framgår att respektive nämnd eller styrelse
har det yttersta ansvaret f ö r den interna kontrollen i verksamheten. De ansvarar f ö r
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att utforma en lokal struktur för den interna kontrollen samt övervaka att den efterlevs.
V a d gäller producentorganisation framgår det också tydligt i ägarpolicyn och ägardirektiven att respektive styrelse och ledning har ansvaret för att följa upp att verksamheten når de mål som är satta av landstingsfullmäktige samt att återapportera
uppföljningen.
Styrning och uppföljning av intern kontroll är en central fråga inom landstinget. Det
pågår därför ständigt en fortlöpande utveckling inom området.
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ÄRENDET O C H DESS B E R E D N I N G

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har den 10 februari 2011, överlämnat rapport Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landsting, för yttrande.
Landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

T f landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 10 mars 2011 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att som yttrande över landstingsrevisorernas rapport Intern styrning och kontroll i Stockholms läns landsting, överlämna tf landstingsdirektörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 23 mars 2011.

LANDSTINGSREVISORERNA

Projektrapport

Intern styrning och kontroll i SLL

Nr 1 9 / 2 0 1 0

> Granskningen har haft inriktning på arbetsformer
och processer som ska säkerställa en god intern
styrning och kontroll i verksamheten.

> SLSO bedöms ha goda förutsättningar för att, i takt
med att ledningssystemet införs på alla nivåer i
organisationen, få en struktur som säkerställer en
god intern styrning och kontroll.

> Locums interna kontrollarbete behöver förbättras
när det gäller riskbedömning och intern kontrollplan. Locum uppfyller inte de krav som ställs i
landstingets policy och reglemente för intern
kontroll.

> MediCarrier har en uppbyggd struktur som bör ge
förutsättningar för en god intern styrning och
kontroll. Styrelsen tar dock inte ställning till riskanalysen/interna kontrollplanen.

>
Tillräckligt

Ej helt

Otillräckligt

tillräckligt
SLSO

X

Locum
MediCarrier

X

> Landstingsstyrelsen behöver utveckla former för

dels övergripande styrning och uppföljning av
nämndernas och styrelsernas interna styrning och
kontroll, dels återrapportering till fullmäktige.
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Rapport 19/2010
Intern styrning och kontroll i SLL
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2011-02-10 att överlämna rapporten till
landstingsstyrelsen för yttrande senast 2011-05-11.

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2011-02-10 att överlämna rapporten till styrelsen för
Stockholms läns sjukvårdsområde för yttrande senast 2011-05-11.
Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2011-02-10 att överlämna rapporten till styrelserna
för Locum A B och MediCarrier A B för yttrande senast 2011-05-11.
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Slutsatser och r e k o m m e n d a t i o n e r

Intern styrning och kontroll kan granskas med inriktning på den faktiska
statusen på den interna kontrollen eller med inriktning på de arbetsformer och
processer som används för att säkerställa en god intern kontroll i verksamheten, dvs. det systematiska internkontrollarbetet. Denna granskning har varit
inriktad på formerna för det systematiska internkontrollarbetet.
Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att det fmns en god intern
styrning och kontroll i verksamheten. Ansvaret regleras bl.a. i landstingets
policy och reglemente för intern kontroll . Även i landstingets ägarpolicy
påtalas styrelsernas ansvar för den interna styrningen och kontrollen. A v ägarpolicyn framgår bl.a. att bolagsstyrelsen ska vara väl informerad om hur den
interna kontrollen är uppbyggd och årligen utvärdera hur väl den fungerar.
1

2

Granskningen och bedömningen av arbetet med intern styrning och kontroll har
omfattat Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Locum A B och MediCarrier A B . När det gäller landstingsstyrelsen har granskningen begränsats till
styrelsens övergripande ansvar för den interna kontrollen utifrån kommunallagens uppsiktsskyldighet samt landstingets policy och reglemente för intern
kontroll.
.'
Styrelsernas arbete med intern styrning och kontroll
Revisionskontoret har tagit fram en modell för granskning och bedömning av
nämnders/styrelsers arbete med intern styrning och kontroll. Modellen baseras
på COSO-ramverket och består av 22 delområden. Inom varje delområde har
nämndens/styrelsens "mognadsgrad" bedömts. Delbedömningarna ligger till
grund för en sammanfattande bedömning av nämndens/styrelsens arbete .med
intern styrning och kontroll. För att åskådliggöra resultatet används färgerna
grön (tillräckligt), gul (ej helt tillräckligt) och röd (otillräckligt). Grön innebär
att nämnden/styrelsen har goda förutsättningar för att nå en god intern styrning
och kontroll. Gul innebär att det pågår ett aktivt arbete för att skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll. Röd innebär att det inte har
gjorts tillräckligt för att skapa förutsättningar för en god intern styrning och
kontroll.
SLSO:s arbete med intern styrning och kontroll bedöms sammantaget som ej
helt tillräckligt (GUL). SLSO bedöms dock ha goda förutsättningar för att, i
takt med att ledningssystemet utvecklas och implementeras på alla nivåer i
organisationen, få en struktur som säkerställer en god intern styrning och
kontroll inom verksamheten.
Locums arbete med intern styrning och kontroll bedöms som otillräckligt
(RÖD). Locums uppfyller idag inte de krav som ställs i landstingets policy och
reglemente för intern kontroll. Det finns behov av förbättringar, framför allt när
det gäller arbetet med riskbedömningar och interna kontrollplanen.
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Revisionen bedömer sammantaget MediCarriers arbete med intem styrning och
kontroll som ej helt tillräckligt (GUL). MediCarrier har en uppbyggd struktur
som bör ge förutsättningar för en god intern styrning och kontroll i verksamheten. Det är dock väsentligt att bolaget säkerställer att de krav som ställs i
landstingets policy och reglemente för intem kontroll uppfylls, bl.a. att
styrelsen årligen ska anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen.
De granskade styrelserna har eller håller på att utveckla integrerade ledningssystem för miljö och kvalitet. SLSO:s ledningssystem omfattar även området
arbetsmiljö. Ett ledningssystem ställer krav på att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett tydligt och uttalat ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt system för uppföljning. Det är enligt revisionen
väsentligt att det interna kontrollsystemet integreras i ledningssystemet för att
skapa ett systematiskt arbetssätt även för dessa frågor. Att integrera alla delar i
ledningssystemet innebär också att styrningen blir tydligare.
Att ha ett ledningssystem innebär att det ska finnas särskilda resurser avsatta
för internrevision inom organisationen. Internrevisionen ska bl.a. bedöma om
verksamheten följer lagar och andra krav som berör verksamheten, kontrollera
att verksamheten följer de riktlinjer, rutiner och arbetsinstruktioner som utfärdats samt följa upp om verksamheten uppfyller policy och mål. Internrevisionen kan, enligt revisionen, även användas för olika kontrollaktiviteter
och för uppföljning av den interna styrningen och kontrollen.
Enligt landstingets policy för intern kontroll går riskbedömningen ut på att
identifiera och bedöma de risker eller hot som nämnd/bolag ställs inför för att
uppnå och förverkliga sina mål. Kopplingen mellan mål och identifierade risker
kan bli tydligare i de granskade verksamheternas riskanalyser. Enligt
revisionen bör utgångspunkten i riskbedömningen vara fullmäktiges och verksamhetens mål. Processen för riskbedömning och intern kontroll bör därför ha
en tydlig koppling till verksamhetsplaneringen.
De granskade styrelserna uppmuntrar medarbetarna att rapportera avsteg från
regler och riktlinjer, misstanke om oegentligheter, missförhållanden etc. Det
fmns dock mycket begränsade möjligheter att anonymt anmäla misstanke om
oegentligheter mm. Styrelserna bör därför överväga att införa en rutin som ger
medarbetarna möjlighet till anonym rapportering.
Landstingsstyrelsens övergripande ansvar f ö r intern styrning och kontroll
Landstingets policy och reglemente för intem kontroll ger landstingsstyrelsen
ett tydligt uppdrag att arbeta med dessa frågor. Styrelsen har dock inte tagit
någon samordnande roll, i enlighet med kommunallagen och fullmäktiges
uppdrag i policy och reglemente, för att stärka den interna styrningen och
kontrollen inom landstingskoncernen.
Enligt revisionen har landstingsstyrelsen inte en övergripande styrning och
uppföljning som motsvarar behovet i en decentraliserad och komplex
organisation av det slag som landstinget är. Det behövs betydligt mer aktiva
insatser från landstingsstyrelsen för att styrelsen ska kunna säkerställa att
landstinget som helhet har en tillräcklig intern styrning och kontroll. Det
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handlar t.ex. om att utarbeta riktlinjer/anvisningar för tillämpning av landstingets policy och reglemente, att åtminstone stickprovsvis följa upp att
styrning och kontroll fungerar tillfredsställande inom nämnder/styrelser samt
att återkommande ge fullmäktige en samlad bild av statusen avseende intern
kontroll i landstinget.
Rekommendationer:
Nedan redovisas övergripande rekommendationer för SLSO, Locum och
MediCarrier samt rekommendation för landstingsstyrelsen. Specifika
rekommendationer för SLSO, Locum och MediCarrier redovisas i avsnitt 4.
• De granskade styrelserna behöver säkerställa att det finns ett system med
dokumenterade processer och rutiner/riktlinjer för arbetet med intem
. styrning och kontroll samt att systemet utvärderas regelbundet.
• SLSO och Locum behöver integrera systemet för intem styrning och
kontroll i ledningssystemet. Detta för att skapa ett systematiskt.arbetssätt
även för dessa frågor.
• De granskade styrelserna bör på ett tydligare sätt koppla riskbedömning och intem kontrollplan till verksamhetsplaneringen.
Utgångspunkten i riskbedömningen bör vara verksamhetens möjlighet
att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.
• De granskade styrelserna bör överväga att utarbeta en rutin som ger
medarbetarna möjlighet att anonymt kunna rapportera misstankar om
egentligheter, missförhållanden etc.
• Landstingsstyrelsen behöver utveckla och tydliggöra sina former för dels
den övergripande styrningen och uppföljningen av nämndernas och
styrelsemas interna styrning och kontroll, dels återrapporteringen till
landstingsfullmäktige. Detta så att en effektiv och säker verksamhet
främjas i hela landstingskoncemen.
>

2.

Utgångspunkter för granskningen

2.1

Motiv till g r a n s k n i n g e n

En god intem styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och
effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En
god intem kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra former
av bedrägligt beteende.
Enligt kommunallagen ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
företagsform. Nämnder och styrelser ska se till att den interna kontrollen i den
egna verksamheten är tillräcklig.
Kommunallagens bestämmelser ger dock inte någon konkret vägledning vad
gäller utformningen av den interna kontrollen. Landstingsfullmäktige har
därför år 2005 fastställt en policy och reglemente för intern kontroll för
Stockholms läns landsting och bolag . I dessa styrdokument förtydligar
3

3
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fullmäktige såväl landstingsstyrelsens som nämnders/styrelsers uppdrag
avseende intern styrning och kontroll.
Revisionens granskningar av intern styrning och kontroll under senare år har
bl.a. visat följande:
• Samtliga nämnder och bolag har idag en intern kontrollplan. Det finns dock
stora skillnader i innehållet och hur nämnder/styrelser arbetar med intern
styrning och kontroll.
• Det saknas landstingsgemensamma riktlinjer/anvisningar som stöd vid
tillämpningen av reglerna om intem styrning och kontroll.
• Det fmns brister i kunskapen om intem styrning och kontroll.
• Det finns behov av att förtydliga och utveckla processer och rutiner kring
arbetet med intem styrning och kontroll. Det gäller bl.a. riskanalyser och
riskbedömningar samt arbetet med att ta fram och följa upp internkontrollplaner.
• Det finns brister i styrningen och uppföljningen av arbetet med intem
styrning och kontroll. Det gäller såväl centralt och lokalt, som inom bolag
och förvaltningar.
Sammanfattningsvis kan konstateras att frågor om intem styrning och kontroll
behöver prioriteras inom landstinget. Mot denna bakgrund har revisionen under
hösten 2010 gjort en mer omfattande granskning inom några nämnder/styrelser.
I granskningen tas ett helhetsgrepp över nämnders och styrelsers arbete med
intem styrning och kontroll. Årligen granskar och bedömer revisionen statusen
på nämnders och styrelsers interna kontroll. Denna granskning omfattar utifrån
en risk och väsentlighetsbedömning, delar av den interna kontrollen t.ex. lönehantering, upphandling, IT eller förekomsten av interna kontrollplaner.
Som stöd i det nu genomförda granskningsprojektet har revisionen utvecklat en
systematisk modell för bedömning av arbetet med intem styrning och kontroll
inom nämnder och styrelser.
2.2

Revisionsfrågor

De övergripande revisionsfrågoma i granskningen är:
• Hur säkerställer respektive nämnd/styrelse och ledning att den interna
styrningen och kontrollen i verksamheten är tillräcklig?
•

2.3

•
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Hur säkerställer landstingsstyrelsen, inom ramen för kommunallagens
uppsiktsskyldighet samt landstingets policy och reglemente för intem
kontroll, att landstinget som helhet har en tillräcklig intem styrning och
kontroll?
Revisionskriterier

Kommunallagen
Landstingsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företagsform. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska hos
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fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs (6 kap. 1 och 2§§).
Nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt. (6 kap. 7§).
•

Landstingets interna kontrollpolicy
Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att skapa en
organisation för intem kontroll och att följa upp att styrning och kontroll
fungerar tillfredsställande. Styrelsen ansvarar för uppföljning av policy och
reglemente för intem kontroll och att vid behov föreslå fullmäktige nödvändiga uppdateringar samt för att utforma riktlinjer/anvisningar för
tillämpning av nämnda policy och reglemente.
Respektive nämnd/styrelse har ansvar för att utfomia en god intem kontroll
inom sitt verksamhetsområde med utgångspunkt i beslut fattade av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Ansvaret för att utforma en lokal
organisation anpassad till nämndens/styrelsens fömtsättningar samt att
utforma lokala regler för intem kontroll åligger respektive nämnd/styrelse
liksom övervakningen av efterlevnaden. I detta arbete ingår att en intem
kontrollplan ska antas och att relevanta riskanalyser genomföres.

•

Landstingets reglemente för intern kontroll
Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det fmns
en god intem kontroll i hela landstingskoncemen. Detta innefattar ansvar
för att tillse att statusen på den interna kontrollen avrapporteras vid delårsoch årsbokslut i enlighet med av landstingsstyrelsen utgivna anvisningar.
Nämnd/styrelse ansvarar för att ett system för intem kontroll upprättas
inom sitt ansvarsområde i enlighet med reglementet. Nämnder/styrelser har
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnd/styrelse har att tillämpa gällande reglemente samt att
utforma organisationen på ett sådant sätt att den interna kontrollen följs
upp och att korrigeringsåtgärder vidtas.

I "God revisionssed i kommunal verksamhet 2010" beskrivs intem kontroll
som systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och
rutiner. Kontrollerna ska utformas för att på en rimlig nivå säkerställa:
•
•
•
•

att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv
att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen
är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
att de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs
att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Enligt "God revisionssed" kännetecknas en god intem kontroll av en
organisation med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och
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befogenheter, med tydliga och tillämpade styr- och uppföljningssystem, med
identifierade och dokumenterade rutiner och med tydliga rapporterings- och
informationssystem. Stöd för en aktiv intem kontroll kan t.ex. vara en intem
kontrollplan. I en sådan lägger ansvarig styrelse eller nämnd fast innehåll i den
interna kontrollen, ansvar samt hur kontrollen ska följas upp.
2.4

Metod

Granskningsprojektet har genomförts i två steg:
I steg 1 har en modell utvecklats för granskning, bedömning och rapportering
av den interna styrningen och kontrollen inom nämnder och styrelser. Modellen
baseras på CO SO-ramverket som är ett internationellt etablerat ramverk för
utvärdering och utveckling av intem styrning och kontroll.
4

Modellen har utformats så att en samlad bedömning kan göras av nämndens/
styrelsens former för intem styrning och kontroll. Den samlade bedömningen
bygger på revisionens värdering av modellens olika delområden (22 st.) med
utgångspunkt från dels dokumentgenomgångar och intervjuer med ledningen,
dels en enkät till resultatenhetschefer (motsvarande). Modellen beskrivs kortfattat i nästa avsnitt.
I steg 2 har arbetet med intem styrning och kontroll granskats och bedömts vid
tre nämnder/styrelser samt vid landstingsstyrelsen. Under granskningen, som
huvudsakligen genomfördes under oktober och november 2010 har 12
intervjuer genomförts (totalt 21 personer). En enkät har skickats ut till ca 80
personer och svarsfrekvensen uppgick till 88 procent. Dokumentgenomgången
har omfattat styrdokument, protokoll och annat relevant material.
Granskningen har omfattat SLSO, Locum A B , MediCarrier A B och
landstingsstyrelsen. Granskningen av landstingsstyrelsen har begränsats till
styrelsens ansvar för den interna kontrollen utifrån kommunallagens
uppsiktsskyldighet samt landstingets policy och reglemente för intem kontroll.
Granskningen har genomförts av Christin Huring (projektledare), Maria
Löfgren och Åsa Runeström. Som metodstöd i arbetet har kontoret anlitat Ernst
& Young A B . I granskningen har kontoret anlitat särskild kommunalrättslig
expertis för tolkning av innebörden i dels landstingsstyrelsens uppsiktsskyldighet, dels landstingsstyrelsens uppdrag enligt policyn och reglementet för intem
kontroll.

3.

Modell f ö r g r a n s k n i n g av arbetet m e d
intern s t y r n i n g o c h kontroll

Revisionskontoret har tagit fram en modell för systematisk kartläggning och
utvärdering av nämnder/styrelsers arbete med intem styrning och kontroll.
Modellen baseras på CO SO-ramverket.

4

COSO (The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission)
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I COSO definieras intern styrning och kontroll som en process, där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar.
Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå
följande mål:
• ändamålsenlig och kostnads effektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
.Granskningsmodellen bygger på COSO:s fem sinsemellan beroende områden:
Kontrollmiljö/styrmiljö

Faktorer som anger "tonen i verksamheten" och
därmed påverkar kontrollmedvetenheten.
Handlar om ledningens engagemang och tydlighet ifråga om styrning och kontroll. Omfattar
bl.a. attityder och värderingar, organisation,
ansvar och befogenheter, policys och riktlinjer
samt medarbetarnas kompetens.

Riskbedömning

Har fokus på hur risker för verksamheten
identifieras, värderas och hanteras.

Åtgärder och kontrollaktiviteter

Avser relevans och effektivitet i de åtgärder som
vidtas för att förebygga och förhindra negativa
avvikelser.

Information och kommunikation

Berör hur information om mål, policys, riktlinjer,
risker, åtgärder, resultat etc. kommuniceras inom
organisationen.

Uppföljning och utvärdering

Pekar på det sätt organisationen följer upp
beslutade mål och åtgärder/kontrollaktiviteter
samt hur den interna styrningen och kontrollen
utvärderas och utvecklas.

I revisionskontorets modell har varje COSO-område delats in i 4 eller 5 delområden. För varje delområde har ett påstående formulerats som innehåller
viktiga fömtsättningar för intem kontroll. Sammantaget utgör alla påståendena
i modellen revisionskontorets uppfattning om grunden för en god intern
styrning och kontroll.
Inom varje delområde bedöms nämndens/styrelsens "mognadsgrad" när det
gäller intem styrning och kontroll enligt en tregradig skala. För att åskådliggöra
resultatet används färgerna grön, gul och röd. Bedömning "tillräckligt"
markeras med grön, "ej helt tillräckligt" med gul och "otillräckligt" med röd
V i har när det gäller bedömningen utgått från kommunallagens terminologi,
dvs. om den interna kontrollen är "tillräcklig". Varje delområde bedöms utifrån
två perspektiv, dels avseende stmktur/formalia dvs. hur styrningen och
kontrollen är tänkt att fungera, dels avseende implementering/tillämpning, dvs.
hur väl kända formerna för intem styrning och kontroll är i verksamheten.
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Bedömningarna baseras på intervjuer, enkätundersökning och studier av
protokoll, styrdokument och annat relevant material. Revisionens bedömningar
av nu granskade styrelsers former för arbetet med intem styrning och kontroll
framgår av bilaga 1-3.
De sammanfattande omdömena lämnas utifrån följande kriterier:
• "Tillräckligt" (grön) - minst 75 procent av delbedörnningarna får grönt och
ingen får rött.
• "Ej helt tillräckligt" (gul) - minst 75 procent av delbedörnningarna får
minst gult.
• "Otillräckligt" (röd) - inget av ovanstående kriterier är uppfyllt.
GRÖN - innebär att den aktuella nämnden/styrelsen arbetar aktivt och bedöms
ha goda fömtsättningar för uppnå en god intem styrning och kontroll.
G U L - innebär att den aktuella nämnden/styrelsen bedöms arbeta aktivt för att
skapa fömtsättningar för att nå en god intem styrning och kontroll.
RÖD - innebär att den aktuella nämnden/styrelsen inte har arbetat tillräckligt
för att skapa fömtsättningar för att uppnå en god intem styrning och kontroll.
Landstingets alla nämnder och bolag föreslås under en mandatperiod granskas
enligt den framtagna modellen, vilket innebär att 5-6 nämnder/styrelser per år. I
det fortsatta arbetet kommer en rutin tas fram för en löpande uppföljning av
dem som hittills bedömts.

4.

Revisionens b e d ö m n i n g av S L S O , Locum
A B och MediCarrier A B

4.1

Stockholms läns s j u k v å r d s o m r å d e (SLSO)

SLSO utvecklar för närvarande ett integrerat ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och hälsa samt kvalitet och patientsäkerhet. Ledningssystemet bygger på
de internationella standarder som finns dvs. ISO 14001:2004 (miljö), ISO
9001:2008 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö). Miljöledningssystemet är certifierat. SLSO avser att även certifiera övriga delar.
Bedömningen av arbetet med intem styrning och kontroll avser den SLSOövergripande nivån. Granskningen har haft fokus på förvaltningsledningen. För
att kunna uttala sig om det interna kontrollarbetet inom SLSO i sin helhet krävs
även granskning på resultatenhetsnivå.
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SLSO har en dokumenterad modell för riskhantering och anvisningar för uppföljning av den interna kontrollplanen. Modellen bedöms dock inte vara känd i
verksamheten. Det interna kontrollsystemet är inte integrerat i ledningssystemet. Det är enligt revisionen väsentligt att det interna kontrollsystemet
integreras i ledningssystemet för att skapa ett systematiskt arbetssätt även för
dessa frågor.
Policyer och riktlinjer finns framtagna för väsentliga områden på övergripande
nivå. SLSO befinner sig dock i en övergångsperiod mellan gamla och nya/uppdaterade regelverk. Även om nya riktlinjer finns framtagna är dessa ännu inte
helt kända i verksamheten. I arbetet med ledningssystemet ingår också att
utforma en ny intem hemsida och detta arbete var vid granskningstillfället inte
slutfört.
Styrelsen bedöms inte delta på ett aktivt sätt i arbetet med riskbedömningar och
framtagande av intem kontrollplan. Däremot har styrelsen fastställt planen inkl.
riskbedömningen. Planen uppfyller till stor del kraven i landstingets reglemente
för intern kontroll, men kan förtydligas när det gäller vilka kontrollaktiviteter
och/eller åtgärder som ska vidtas med anledning av riskbedömningen.
Enligt landstingets policy för intem kontroll går riskbedömningen ut på att
identifiera och bedöma de risker eller hot som nämnd/bolag ställs inför för att
uppnå och förverkliga sina mål. Enligt revisionen bör kopplingen mellan målen
och de identifierade riskerna bli tydligare i SLSO:s riskanalys. Utgångspunkten
i riskbedömningen bör vara fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag. Processen för riskbedömning och intem kontrollplan bör därför ha en
tydligare koppling till verksamhetsplaneringen.
Det fmns inte någon intem kontrollplan på lägre nivåer i organisationen. Det
finns heller inga krav på detta. SLSO, som har många resultatenheter varav
flera av betydande storlek, bör dock överväga att ställa krav på riskbedömning
och intem kontrollplan eller motsvarande vid större resultatenheter.
Ledningen uppmuntrar medarbetarna att rapportera avsteg från regler och
riktlinjer, misstanke om oegentligheter, missförhållanden etc. Det finns dock
ingen övergripande riktlinje för detta och möjligheterna att göra en anonym
anmälan är mycket begränsade.
Ett ledningssystem ställer krav på såväl extern som intem revision. SLSO:s
interna revision omfattar idag endast området miljö. För övriga delar pågår
uppbyggnad av en intem revision.
Ingen systematisk utvärdering av systemet för intem styrning och kontroll har
genomförts.
Sammantaget bedöms SLSO:s arbete med intem styrning och kontroll som ej
helt tillräckligt (GUL). SLSO bedöms dock ha goda fömtsättningar för att, i
takt med att ledningssystemet utvecklas och implementeras på alla nivåer i
organisationen, få en stmktur som säkerställer en god intem styrning och
kontroll i verksamheten. För mer detaljerad redovisning hänvisas till bilaga 1.
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Rekommendationer:
• Den intem kontrollplanen behöver förtydligas när det gäller vilka
kontrollaktiviteter och åtgärder som ska vidtas med anledning av
riskbedömningen.
•
SLSO bör överväga att ställa krav på att en intem kontrollplan
eller motsvarande tas fram vid större resultatenheter.
4.2

L o c u m AB

Locum har ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004 (miljö)
och ISO 9001:2008 (kvalitet).
Det interna kontrollsystemet är inte integrerat i ledningssystemet. Det är enligt
revisionen väsentligt att det interna kontrollsystemet integreras i ledningssystemet för att skapa ett systematiskt arbetssätt även för dessa frågor. Enligt
uppgift planeras detta att ske fr.o.m. 2011.
Policyer och riktlinjer finns framtagna för alla väsentliga områden, med undantag för intem styrning och kontroll. Någon utvärdering och uppdatering av
policyer och riktlinjer har inte genomförts de senaste åren.
Styrelsen bedöms inte delta på ett aktivt sätt i arbetet med riskbedömningar och
vid framtagandet av intem kontrollplan. Däremot har styrelsen godkänt planen
inkl riskbedömningen. Locums interna kontrollplan är dock knapphändig och
uppfyller inte de krav som ställs på en intem kontrollplan i landstingets reglemente för intern kontroll. Det saknas t.ex. uppgifter om vilka kontrollaktiviteter
som ska följas upp, vem som ansvarar för uppföljningen eller hur ofta uppföljning ska ske.
Det fmns ingen dokumenterad riktlinje som beskriver hur Locum ska arbeta
med riskbedömningar. A v bolagets riskanalys för 2010 framgår inte hur
ledningen prioriterat de risker som lyfts in i den interna kontrollplanen för
2010. Det finns ingen dokumentation som visar om prioritering gjorts utifrån
en bedömning av sannolikhet och konsekvens. A v intervjuer framgår att
ledningsgmppen vid prioriteringen av 2010 års risker utgått från den riskanalys
som genomfördes 2009. Någon uppdatering av analysen har dock inte gjorts.
Enligt landstingets policy för intem kontroll går riskbedömningen ut på att
identifiera och bedöma de risker eller hot som nämnd/bolag ställs inför för att
uppnå och förverkliga sina mål. Kopplingen mellan mål och identifierade risker
kan bli tydligare i Locums riskanalys. Utgångspunkten i riskbedömningen bör
vara fullmäktiges respektive bolagets mål och uppdrag. Processen för riskbedömning och internkontrollplan bör därför ha en tydlig koppling till verksamhetsplaneringen. Locums interna kontrollarbete har hittills inte varit
kopplat till verksamhetsplanering, men detta planeras ske fr.o.m. 2011.
Ledningen uppmuntrar medarbetarna att rapportera avsteg från regler och
riktlinjer, misstanke om oegentligheter, missförhållanden etc. Det fmns också
system för detta, men möjligheterna för medarbetarna att anonymt göra en
anmälan är mycket begränsade.
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Den interna kontrollplanen följs inte upp på ett systematiskt sätt. Enligt uppgift
har bolagets ambitionsnivå höjts inför 2011 och extra resurser har avsatts för
det interna kontrollarbetet.
Ett ledningssystem ställer krav på såväl extern som intem revision. Locum har
interna revisorer inom områdena miljö och kvalitet. Interna revisioner ska
genomföras två gånger per år enligt särskild revisionsplan.
Det har inte skett någon systematisk utvärdering av systemet för intem styrning
och kontroll.
Sammantaget bedöms Locums arbete med intem styrning och kontroll som
otillräckligt (RÖD). Förbättringsområdena är i huvudsak kopplade till bolagets
arbete med riskbedömningar och den interna kontrollplanen. Locum uppfyller
inte de krav som ställs i landstingets policy och reglemente för intem kontroll. I
bilaga 2 lämnas en mer detaljerad redovisning som underlag för bedömningen.
Rekommendationer:
• Locum behöver säkerställa att de i arbetet med riskbedömning och
intem kontrollplan följer landstingets policy och reglemente för
intem kontroll.
• Uppföljningen av interna kontrollplanen behöver sammanställas
på ett överskådligt sätt och avrapporteras till styrelsen.
4.3

MediCarrier AB

MediCarrier har ett integrerat ledningssystem enligt ISO 14001:2004 (miljö)
och ISO 9001:2008 (kvalitet). Miljöledningssystemet är certifierat.
Ledningssystemet är uppbyggt för att även klara en certifiering enligt ISO
9001:2008.
Det interna kontrollsystem är integrerat i ledningssystemet som finns tillgängligt på bolagets intranät. I särskilt dokument beskrivs ansvaret för intem
kontroll och mtin för hur arbetet ska bedrivas.
MediCarriers styrelse bedöms inte delta på ett aktivt sätt i arbetet med riskbedömningar (riskanalys). Styrelsen tar del av bolagets riskanalys men fastställer den inte. Enligt landstingets reglemente för intem kontroll ska nämnder
och styrelser årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. MediCarrier tar inte fram någon separat intem kontrollplan. Däremot innehåller bolagets riskanalys de uppgifter som enligt reglementet ska ingå
i en intem kontrollplan.
Identifierade risker är enligt intervjupersonerna kopplade till ordinarie verksamhetsplanering. Någon dokumenterad mtin för att så ska vara finns
exempelvis inte. I riskanalysen saknas i vissa fall en tydlig koppling mellan
verksamhetens mål och de risker som identifierats. Riskbedömningen bör på ett
tydligare sätt kopplas till fullmäktiges och bolagets mål och uppdrag.
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Ledningen uppmuntrar medarbetarna att rapportera avsteg från regler och
riktlinjer, misstanke om oegentligheter, missförhållanden etc. Det fmns dock
ingen särskild rutin för detta och möjligheterna att göra en anonym anmälan är
mycket begränsade.
Ledningen följer kontinuerligt upp åtgärderna i riskanalysen. Uppföljning av
åtgärderna rapporteras dock inte till styrelsen.
Inom bolaget ska internrevisionen bl.a. kontrollera att fastställda mål, planer,
processer, rutiner och arbetsinstmktioner fmns och efterlevs. Någon revisionsplan fmns dock inte framtagen för 2010. Enligt ledningssystemet ska alla
processer gås igen inom en tvåårsperiod. Detta har bolaget inte hunnit med det
senaste året.
Någon systematisk utvärdering av systemet för intem styrning och kontroll har
inte skett'.
Revisionen bedömer sammantaget MediCarriers arbete med intem styrning och
kontroll som ej helt tillräckligt (GUL). Bolaget har en uppbyggd struktur som
bör underlätta en god intem styrning och kontroll i verksamheten. Det är dock
väsentligt att MediCarrier säkerställer att de krav som ställs i landstingets
policy och reglemente för intem kontroll uppfylls, t.ex. att styrelsen årligen ska
anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. I bilaga 3 lämnas en mer
detaljerad redovisning som underlag för bedömningen.
Rekommendationer:
•
Styrelsen behöver, i enlighet med policy och reglementet för intem
kontroll, besluta om riskanalys/intem kontrollplan årligen.
• Uppföljningen av kontrollaktiviteter och åtgärder i riskanalysen
behöver sammanställas på ett överskådligt sätt och avrapporteras
till styrelsen.

5.

Landstingsstyrelsens ö v e r g r i p a n d e
styrning och u p p f ö l j n i n g

5.1

Landstingsstyrelsens

a n s v a r och u p p d r a g

1 granskningen har ingått att bedöma hur landstingsstyrelsen, inom ramen för
sin uppsiktsskyldighet samt landstingets policy och reglemente för intem
kontroll, säkerställer att landstinget som helhet har en tillräcklig intem styrning
och kontroll.
Landstingsstyrelsens ledande ställning uttrycks i kommunallagens 6 kap. 1 och
2 §§. Där framgår att landstingsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen
av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Landstingsstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i företagsform. Vidare framgår att landstingsstyrelsen uppmärksamt ska
följa de frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska
ställning. Landstingsstyrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och
andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
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Denna ledande ställning ger inte landstingsstyrelsen någon "kommandorätt"
över övriga nämnder. Landstingsstyrelsen kan dock påverka nämnder genom
beslut om rekommendationer, riktlinjer och liknande. Om landstingsstyrelsen
vill ha bindande föreskrifter kan styrelsen utverka sådana hos fullmäktige med
stöd av initiativrätten (6 kap. 2 § 2:a st). Landstingsstyrelsen kan också få
särskilda befogenheter i sin ledningsfunktion genom beslut i fullmäktige.
Kommunallagen tar inte över aktiebolagslagen. För att landstingsstyrelsen ska
kunna fullgöra sin uppsiktsskyldighet avseende landstingets bolag bör dessa
därför genom ägardirektiv åläggas att lämna de uppgifter som landstingsstyrelsen anser sig behöva.
Med de ändrade styrformer som successivt införts i den kommunala verksamheten har följt krav på större ansvarstagande hos nämnder och bolag, liksom
även ökade krav på att fullmäktige följer upp verksamheten. Lagstiftaren har
därför år 2000 förtydligat kommunallagens krav vad gäller nämndemas ansvar
för intem kontroll och även tydliggjort att revisorerna ska pröva om den
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. År 2005 tillkom
dessutom bestämmelserna för hur en god ekonomisk hushållning ska upprätthållas, vilket ytterligare skärper kraven på god styrning, uppföljning och
kontroll.
5

Begreppet intem kontroll är dock inte definierat i kommunallagen och lagen
anger inte heller hur verksamheten ska organisera sin interna kontroll.
Kommunallagen och kommentarerna till lagen ger således inte någon konkret
vägledning vad gäller utformningen av den interna styrningen och kontrollen.
Mot bakgrund bl.a. av behovet av tydligare anvisningar för den interna
kontrollen fastställde fullmäktige år 2005 policy och reglemente för intern
kontroll i landstinget. I dessa styrdokument förtydligar fullmäktige såväl
nämndemas/bolagsstyrelsemas som landstingsstyrelsens uppdrag avseende
intem styrning och kontroll.
A v reglementet framgår att nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för
den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det fmns en god intem
kontroll i hela landstingskoncemen. Vidare framgår av reglementet att landstingsstyrelsens ansvar innefattar att tillse att statusen på den interna kontrollen
avrapporteras vid delårsrapport och årsbokslut.
A v policyn framgår att landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att
skapa en organisation för intern kontroll och att följa upp att styrning och
kontroll fungerar tillfredsställande. Landstingsstyrelsen ansvarar även för
uppföljning av policyn och reglementet och ska vid behov föreslå fullmäktige
nödvändiga uppdateringar samt utforma riktlinjer/anvisningar för tillämpning
av nämnda policy och reglemente.

5

JIL

Stockholms läns
landsting

SFS 1999:621

14
Revisionskontoret 2011-02-02

Landstingsstyrelsen har således två uppgifter vad gäller den interna kontrollen.
Dels ska styrelsen tillse att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande
inom det egna verksamhetsområdet, dels ska styrelsen - inom ramen for sin
uppsiktsskyldighet samt landstingets policy och reglemente - följa upp att
styrning och kontroll fungerar tillfredsställande i nämnder och styrelser. Det
primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges uppdrag till nämnder/styrelser
fullgörs i enlighet med fastställda mål, riktlinjer och andra beslut och att det
sker på ett säkert sätt.
Enligt revisionen innebär landstingsstyrelsens uppsiktsansvar att styrelsen har
en skyldighet att utöva sin uppsikt över nämnder och bolag i någon omfattning
även om det inte fmns någon konkret anledning till kontroll. Detta följer av
såväl kommunallagen som landstingets policy och reglemente för intem
kontroll.
5.2

Landstingsstyrelsens

förvaltning

I intervjuerna med ledande företrädare för landstingsstyrelsens förvaltning har
dessa framhållit bl.a. följande:
•

Stockholms läns landsting har en organisation som innebär en långtgående
delegering av ansvar och befogenheter till nämnder och bolagsstyrelser.
Den decentraliserade organisationen medför dock inte något behov av att
tydliggöra landstingsstyrelsens samordnande och ledande roll samt ansvar
för att ha uppsikt över nämnder och bolag. Landstingsstyrelsens förvaltning
har inte heller något uppdrag att överväga ett eventuellt tydliggörande.

•

Landstingsfullmäktige i Stockholms län har beslutat att organisera landstingets olika verksamheter utifrån ett decentraliserat ansvar. Därigenom har
fullmäktige redan bestämt den övergripande uppgiftsfördelningen och
ansvaret och inte reglerat uppsiktsskyldigheten på annat sätt än vad som
framgår av reglementet. Tolkningen av reglementets bestämmelser om
uppsiktsskyldigheten måste göras mot den principiella organisationen av
ansvaret.

•

Landstingsstyrelsens ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över
nämnder och bolag omfattar i första hand ekonomi och verksamhet. För
detta finns en tydlig stmktur och ett tydligt regelverk. Landstingsstyrelsens
ansvar för att ha uppsikt över att nämnder och bolag har en tillräcklig
intem styrning och kontroll är inte helt tydliggjort.

•

Det räcker i praktiken med att ta in uppgifter om att respektive nämnd och
bolag årligen fastställt en intem kontrollplan. Uppsiktsskyldigheten innebär
inte att landstingsstyrelsens förvaltning behöver ta ställning till innehållet i
rapporteringen. Det fmns inte något stöd i kommunallagen eller andra styrdokument för att uppsikten ska ske på ett mer "aktivt" sätt; innebärande
t.ex. att ge råd, stöd eller vägledning till nämnder och bolag samt att vid
behov vidta åtgärder.
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Kommunallagen ger inte stöd för att landstingsstyrelsens förvaltnings
tolkning av uppsiktsskyldigheten är felaktig. Inte heller fmns mandat i dag
för en mer aktiv roll av mer styrande karaktär.

Av bokslutsanvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning framgår att uppföljningen av nämnder och styrelsers interna kontroll är begränsad till att
nämnder och styrelser i delårs- och årsbokslut ska avrapportera vilka åtgärder
som genomförts under året och om nämnder/styrelser beslutat om en reviderad
intem kontrollplan. Revisionens granskning visar att landstingsstyrelsens
förvaltning inte gör någon bedömning av de interna kontrollplanemas innehåll
och omfattning och inte heller av om planerna är utarbetade i enlighet med
fullmäktiges föreskrifter.
Revisionskontoret har även granskat protokoll från sammanträden under år
2010 i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen samt produktionsutskottet och
strategiska utskottet för att se om frågor intem styrning och kontroll kommit
upp på dagordningen. Granskningen visar att så inte är fallet.
I granskningen har även ingått att gå igenom landstingets reglementen samt
ägardirektiv för att se om frågan om intem styrning och kontroll lyfts fram.
Granskningen visar att så inte är fallet. Däremot innehåller landstingets
ägarpolicy uppgifter om styrelsernas ansvar för intem kontroll. Bl.a. ska
styrelserna vara väl informerade om hur den interna kontrollen är uppbyggd
och årligen utvärdera hur väl den fungerar. .
5.3

Revisionens k o m m e n t a r e r och b e d ö m n i n g

För att bedöma landstingsstyrelsens övergripande ansvar för den interna
styrningen och kontrollen med utgångspunkt från uppsikts skyldigheten enligt
kommunallagen och landstingets policy och reglemente för intern kontroll har
revisionen anlitat särskild kommunalrättslig expertis.
Granskningen visar att formerna för landstingstyrelsens övergripande styrning
och uppföljning avseende nämndemas och styrelsemas interna styrning och
kontroll behöver utvecklas. I nuläget saknar landstingsstyrelsen tydliga och
ändamålsenliga former för sin uppsikt avseende den interna styrningen och
kontrollen.
Revisionen anser att landstingsstyrelsen inte är tillräckligt aktiv i sin övergripande styrning av den interna kontrollen, trots att det enligt landstingets
policy ingår i styrelsens uppgifter att vara allmänt aktiv - t.ex. genom att
utforma riktlinjer/anvisningar för tillämpning av policyn och reglementet.
Styrelsen ska också inom ramen för sin uppsiktsskyldighet ingripa om den får
kunskap om att en nämnd eller ett bolag inte följer landstingets bestämmelser
för intem kontroll. I den situationen finns det ett "behov (att) vidta åtgärder".
Landstingsstyrelsen har i huvudsak koncentrerat sin uppsikt på den ekonomiska
uppföljningen, bl.a. genom månadsrapporterna till landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsens övergripande uppföljning av nämndemas och bolagens interna
styrning och kontroll är dock mycket begränsad. Enligt revisionens mening
lever landstingsstyrelsen i detta avseende inte upp till kommunallagens regler
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om uppsiktsskyldighet eller till landstingets policy och reglemente för intern
kontroll.
Omfattningen av och innehållet i landstingsstyrelsens uppsikt över nämndernas
och styrelsernas interna styrning och kontroll förefaller inte ha behandlats på
ett tydligt sätt i landstingsstyrelsen under år 2010. Det fmns inte några
noteringar i protokollen från landstingsstyrelsens produktionsutskott respektive
strategiska utskott som tyder på att det i ägardialogen år 2010 ingått att
avhandla frågor om intem styrning och kontroll.
Av landstingets reglemente framgår, som nämnts ovan, att landstingsstyrelsen
ska tillse att statusen på den interna kontrollen avrapporteras vid delårs- och
årsbokslut i enlighet med av landstingsstyrelsen utgivna anvisningar.
Revisionen kan konstatera att landstingsstyrelsens avrapportering är mycket
begränsad och innehåller inte någon samlad information om statusen vad gäller
intem styrning och kontroll. Den återrapportering och information som lämnas
till fullmäktige i samband med delårsrapport och årsbokslut är enligt revisionen
inte tillräcklig för att de förtroendevalda ska få en fullständig bild av läget vad
gäller intem styrning och kontroll i landstingskoncemen.
Revisionen anser att landstingets policy och reglemente för intern kontroll ger
ett tydligt politiskt uppdrag för landstingsstyrelsens arbete med dessa frågor.
Styrelsen har dock inte tagit någon samordnande roll, i enlighet med kommunallagen och fullmäktiges uppdrag i policy och reglemente, för att stärka den
interna styrningen och kontrollen inom landstingskoncemen.
Revisionen bedömer att det behövs betydligt mer aktiva insatser från landstingsstyrelsen för att styrelsen ska kunna säkerställa att landstinget som helhet
har en tillräcklig intem styrning och kontroll. Det handlar t.ex. om att utarbeta
riktlinjer/anvisningar för tillämpning av fullmäktiges policy och reglemente, att
åtminstone stickprovsvis följa upp att styrning och kontroll fungerar tillfredsställande inom nämnder och bolag samt att återkommande ge fullmäktige en
samlad bild av statusen avseende intem kontroll i landstinget.
I God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 beskrivs åtta grunder som
var för sig eller tillsammans kan aktualisera fråga om att rikta anmärkning
och/eller att avstyrka ansvarsfrihet. Som en sådan grund anges att "styrelsen
har varit passiv eller brustit i sin uppsiktsplikt eller inte tagit en samordnande
roll. I detta perspektiv bör hela kommunens verksamhet beaktas, dvs.
koncernperspektivet är väsentligt."
6

Enligt revisionens mening har landstingsstyrelsen inte en övergripande styrning
och uppföljning av den interna styrningen och kontrollen inom landstingets
nämnder och styrelser som motsvarar behovet i en decentraliserad och komplex
organisation av det slag som landstinget är. I detta avseende bedöms landstingsstyrelsen därför vara alltför passiv.

Sveriges Kommuner och Landsting 2010
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Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
I samband med granskningen som genomfördes i oktober-november 2010 pågick inom SLSO
arbete med att utveckla ett integrerat ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och hälsa samt
kvalitet och patientsäkerhet. Ledningssystemet bygger på de internationella standarder som
fmns, dvs. ISO 14001:2004 (miljö), ISO 9001:2008 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007
(arbetsmiljö). Ledningssystemet omfattar även socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematisk arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:01). Miljöledningssystemet är
certifierat. SLSO avser att även certifiera övriga delar.
Bedömningen av arbetet med intem styrning och kontroll avser den SLSO-övergripande nivån.
Granskningen har haft fokus på förvaltningsledningen och resultatet ska ses ur det
perspektivet. För att kunna uttala sig om det interna kontrollarbetet inom SLSO i sin helhet
krävs även granskning på resultatenhetsnivå.
Styrmiliö/kontrollmiliö
Styrelsens engagemang har granskats bl.a. utifrån styrelseprotokoll. SLSO:s styrelse förefaller
inte delta på ett aktivt sätt i arbetet med riskbedömningar och framtagande av en intem
kontrollplan. Styrelsen fastställer dock planen inkl. riskbedömningen. Den interna kontrollplanen nämns inte i styrelsens arbetsordning.
SLSO:s ledning bedöms verka aktivt för ett organisationsklimat som stärker en god intem
styrning och kontroll, bl.a. genom införandet av ett integrerat ledningssystem för vård/patientsäkerhet, arbetsmiljö och miljö. Ledningens inställning framgår bl.a. i dokumentet "Vårt sätt
att arbeta med ledningssystem i SLSO". Dokumentet gäller fr.o.m. 2010-09-15 och bedöms
ännu inte vara helt känt i verksamheten. Styrelsen far löpande, information om hur arbetet med
ledningssystemet fortskrider.
SLSO:s interna kontrollsystem är inte integrerat i ledningssystemet. Det är enligt revisionen
väsentligt att det interna kontrollsystemet integreras i ledningssystemet för att skapa ett
systematiskt arbetssätt även för dessa frågor.
SLSO preciserar i verksamhetsplan och balanserade styrkort de mål och uppdrag som ska
genomföras under verksamhetsåret. Målen, som bedöms vara i linje med fullmäktiges övergripande mål, är mätbara och bedöms vara kända av resultatenhetschefema. Alla resultatenheter har i uppdrag att ta fram egna verksamhetsplaner. Däremot ställs inga krav på att
enheterna ska ta fram styrkort. Mål ska redovisas men på vilket sätt bestämmer enheten själv.
Vissa mål är obligatoriska för alla resultatenheter.
SLSO bedöms ha en ändamålsenlig organisation som består av två lednings- och beslutsnivåer,
sjukvårdsdirektören och resultatenhetschefer. SLSO har 117 resultatenheter. Det fmns en fast-'
ställd delegationsordning som uppdateras vid behov. I särskilt dokument från 1 januari 2010
preciseras ansvarsfördelningen inom områdena vård/patientsäkerhet, arbetsmiljö och miljö.
Organisationsstrukturen inkl roller och ansvar bedöms vara väl känd i verksamheten
(resultatenhetschefsnivå). Resultatenhetschefernas befogenheter och ansvar tydliggörs i ett
chefskontrakt mellan förvaltningsledningen och resultatenhetschefen.
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Policyer/riktlinjer finns framtagna för väsentliga områden på övergripande nivå. SLSO
befinner sig i en övergångsperiod mellan gamla och nya/uppdaterade riktlinjer. Även om nya
riktlinjer finns framtagna är det oklart i vilken utsträckning dokumenten hunnit bli kända i
verksamheten. De gemensamma riktlinjerna och rutinerna inom SLSO finns tillgängliga på
intranätet. I arbetet med ledningssystemet ingår också att utforma en ny intem hemsida.
Arbetet med hemsidan har medfört att tillgängligheten till policyer och riktlinjer varit
begränsad under hösten. Efter att de centrala riktlinjerna fmns på plats ska "lokala" rutmer tas
fram av resultatenheterna.
I enlighet med SLSO:s interna kontrollsystem sker uppföljningen av efterlevnaden av styrdokument bl.a. policyer och riktlinjer, genom en egenvärdering i form av WEBB-enkät till
resultatenhetschefema. Egenvärderingen kompletteras med uppföljningssamtal mellan
ledningen och resultatenhetschefer baserat på utfallet av enkäten. I ledningssystemet finns
riktlinjer för "Lagar och andra krav" som gäller fr.o.m. 2010-09-15. A v dessa framgår att
kontroll av efterlevnad ska genomföras minst en gång per år.
Ledningen bedöms arbeta på olika sätt för att fa ut tydliga signaler om etiska principer och
vikten av efterlevnaden av lagar och regler. Detta sker t.ex. genom ledningssystemet och
genom dialogmöten som genomförs mellan ledningen och resultatenhetschefema.
Personalens kompetens är en viktig faktor för att nå målen. SLSO har dokumenterade riktlinjer
för kompetens och kompetensförsörjning som gäller fr.o.m. 2010-09-15. Ansvaret för att den
egna personalen har rätt kompetens för sina uppgifter ligger på respektive chef. Enligt
riktlinjerna ansvarar varje chef för att erbjuda relevant vidare- och kompetensutveckling samt
att ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare.
Enligt SLSO:s egenvärdering av den interna kontrollen 2009 angav 69 procent av resultatenheterna att de hade en kompetensförsörjningsplan på kort respektive på lång sikt. Det fmns
på övergripande nivå inte någon dokumenterad kompetensförsörjningsplan för att möta
behovet av kompetensutveckling och nyanställning.
Verksamhetens chefer är enligt ledningen nyckelpersoner. Särskilda utbildningsprogram riktas
mot gruppen, såväl nya chefer som mer erfarna chefer som behöver uppdatera eller
komplettera sin kunskap. En viktig faktor för SLSO:s kompetensförsörjning är rekrytering av
ST-läkare. Särskilda utbildningsinsatser riktas även mot denna grupp.
Riskbedömning
Styrelsen och ledningen bedöms ha en gemensam syn på väsentliga moment i SLSO:s system
för intem styrning och kontroll. I det ärende som går till styrelsen beskrivs processen och
strukturen för det interna kontrollarbetet. Riskbedömningen inom SLSO görs av förvaltningens
ledningsgrupp.
Det finns en övergripande beskrivning av processen för intem kontroll och anvisning för
uppföljning. Modellen baseras på COSO-modellen. Modellen förefaller dock inte vara känd i
verksamheten. Systemet för intem kontroll är inte integrerat i ledningssystemet.
SLSO:s process för det interna kontrollarbetet är inte kopplad till verksamhetsplaneringen utan
till årsbokslutet. I samband med årsbokslutet görs en uppföljning av den interna kontrollplanen
och erfarenheterna från uppföljningen ligger till grund för en revidering av riskbedömning och
interna kontrollplan. SLSO:s ledningsgrupp har i riskanalysen strukturerat riskerna i åtta
riskkategorier, bl.a. omvärldsrisker, verksamhetsrisker och risk för förtroendeskada. Riskerna
har på ett tydligt sätt bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens.
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Enligt landstingets policy för intern kontroll går riskbedömningen ut på att identifiera och
bedöma de risker eller hot som nämnd/bolag ställs inför för att uppnå och förverkliga sina mål.
Kopplingen mellan målen och de identifierade riskerna kan bli tydligare i SLSO:s riskanalys.
Utgångspunkten i riskbedömningen, bör enligt revisionen, vara fullmäktiges respektive
styrelsens mål och uppdrag. Processen för riskbedömning och intem kontroll bör därför ha en
tydligare koppling till verksamhetsplaneringen.
I ledningssystemet fmns riktlinjer för riskhantering/riskanalys/konsekvensbedömning. Enligt
riktlinjerna ska riskanalys genomföras vid större förändringar av verksamheten eller vid
identifierade risker som kan leda till skada på patient, medarbetare eller miljö. Vid intervjuerna
har det framkommit att dessa riktlinjer inte har någon koppling till de riskbedömningar som
görs i samband med framtagandet av den interna kontrollplanen.
Åtgärder och kontrollaktiviteter
SLSO har tagit fram en övergripande intem kontrollplan 2010 som fastställdes av styrelsen i
juni 2010. Planen kommuniceras inte på något tydligt sätt till medarbetarna. Den interna
kontrollplanen uppfyller till stor del kraven i landstingets reglemente för intem kontroll.
Planen kan dock förtydligas när det gäller vilka åtgärder och kontrollaktiviteter som ska vidtas
med anledning av riskbedömningen.
Det tas idag inte fram någon intem kontrollplan eller motsvarande på lägre nivåer i organisationen. Det fmns heller inga krav på detta i landstingets policy och reglemente för intem
kontroll. SLSO, som har många resultatenheter varav flera av betydande storlek, bör dock
överväga att ställa krav på att riskbedömning görs och att interna kontrollplaner eller motsvarande tas fram för större resultatenheter.
Enligt intervjupersonerna arbetar SLSO kontinuerligt med frågor som rör värderingar, etik och
kommunikation inom verksamheten. I den utbildning som genomförs för chefer ingår't.ex.
genomgång av administrativa rutiner samt frågor om etik, värderingar etc. Andra förebyggande åtgärder är SLSO:s framtagande av riktlinjer på såväl övergripande som lokal nivå.
Kontrollaktiviteter genomförs genom egenvärdering i form av WEBB-enkät och löpande
uppföljningsmöten mellan resultatenhetschefer och förvaltningsledningen. Andra kontrollåtgärder är t.ex. kontroll av loggar från journalsystemet och över vilka hemsidor som anställda
besöker.
Vid granskningen har revisionen bedömt att SLSO inte upphandlar externa utförare i någon
större omfattning. Med anledning av detta lämnas inget omdöme när det gäller uppföljning och
kontroll av externa utförare.
Kommunikation
SLSO har fastställda riktlinjer för extern och intem information och kommunikation. A v
riktlinjerna framgår vem som ansvarar för vilken kommunikation. Även i dokumentet "Vårt
sätt att arbeta med ledningssystem i SLSO" framgår olika chefers ansvar för kommunikation.
I arbetsordningen för styrelsen framgår vilken typ av ärenden som ska behandlas och beslutas
av styrelsen. Den interna kontrollplanen nämns inte. Det framgår att direktören vid samtliga
sammanträden ska informera styrelsen om den ekonomiska situationen, den löpande
verksamheten och väsentliga inträffade händelser.
Ledningen uppmuntrar medarbetarna att rapportera avsteg från regler och riktlinjer, misstanke
om oegentligheter, etc. Det fmns dock ingen särskild riktlinje för medarbetarnas rapportering
av missförhållanden eller oegentligheter. Sådan rapportering ska enligt intervjupersonerna
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rapporteras till närmaste chef. I det fall medarbetaren inte vill gå till sin närmaste chef kan
hon/han vända sig till närmast högre chef eller annan central funktion. Det fmns därmed
mycket begränsade möjligheter att kunna göra en anonym rapportering av eventuella
missförhållanden. Eftersom det saknas en tydlig riktlinje för rapportering av eventuella
missförhållanden finns heller ingen strategi för att skydda medarbetare som framför misstankar
om t.ex. oegentligheter.
Inom SLSO finns tydliga riktlinjer och rutiner när det gäller rapportering av avvikelser (risk,
tillbud och negativ händelse) inom områdena vård, arbetsmiljö och miljö i det landstingsgemensamma systemet Händelsevis. Ledningen uppmuntrar också till ökad avvikelserapportering, bl.a. genom särskild kampanj "Riskveckan".
Informationen till länets befolkning om vård, hälsa och omsorg sker bl.a. i vårdguiden som
finns på nätet, som tidning och som telefontjänst. Information lämnas även på SLSO externa
hemsida. Inom SLSO ansvarar resultatenhetschefema för att informera om den egna verksamheten till medborgare, patienter, brukare och anhöriga. Hur detta ska ske är upp till respektive
resultatenhetschef att bestämma.
Mycket av den interna informationen såsom riktlinjer och övergripande styrdokument finns på
SLSO:s intranät. Cheferna informeras även genom chefsbrev som läggs ut på intranätet och i
brådskande fall även sänds ut via e-post. Varje chef ansvarar för den interna kommunikationen
inom det egna ansvarsområdet. Detta sker bl.a. via arbetsplatsträffar och samverkansgrupper.
Uppföljning och utvärdering
Avrapportering av mål och uppdrag sker i månadsbokslut, delårsbokslut och årsredovisning.
Dessutom tas ett kvalitetsbokslut fram årligen. Styrelsen far också löpande information om
SLSO:s ekonomiska läge.
Åtgärder och kontrollaktiviteter i den interna kontrollplanen följs upp och rapporteras till
styrelsen i samband med årsredovisningen.
Ett ledningssystem ställer krav på såväl extern som intem revision. Revisionen ska i huvudsak
kontrollera att förvaltningen arbetar på sådant sätt som beskrivs i ledningssystemet. En del av
revisionens uppgift är också att granska efterlevnaden av lagar och riktlinjer. SLSO:s externa
och interna revision omfattar idag endast området miljö, där förvaltningen har ett certifierat
miljöledningssystem sedan tidigare. För övriga delar pågår uppbyggnad av en intem revision.
Ledningen uppmanar personalen att rapportera avvikelser i IT-systemet Händelsevis i syfte att
utveckla och förbättra verksamheten. Andra sätt att arbeta med utveckling är att sprida goda
exempel. Detta sker t.ex. i form av dialogmöten mellan ledningen och grupper av resultatenhetschefer eller genom medarbetarstämmor. A v intervjuerna framgår också att alla resultatenheter ett par gånger om året ska göra riskanalyser av processer för stora patientgrupper.
Syftet är att förbättra vården för dessa grupper.
Det finns inom SLSO inte någon dokumenterad riktlinje för utvärdering av systemet för intem
styrning och kontroll. Någon dokumenterad utvärdering av systemet har inte gjorts.
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Locum AB
Locum har ett integrerat ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004 (miljö) och
ISO 9001:2008 (kvalitet).
Stvrmiliö/kontrollmiliö
Styrelsens engagemang har granskas bl.a. utifrån styrelseprotokoll. Locums styrelse förefaller
inte delta på ett aktivt sätt i arbetet med riskbedömningar och framtagande av den intem
kontrollplanen. Däremot godkänner styrelsen planen inkl. riskbedömningen. Locums interna
kontrollplan är knapphändig och uppfyller inte de krav som ställs på en •intern kontrollplan i
landstingets reglemente för intem kontroll. Enligt styrelsens arbetsordning ska en intem
kontrollplan behandlas vid styrelsens sammanträde i november-december. Detta har inte skett
utan planen för 2010 behandlades av styrelsen i maj 2010.
Locum har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö, vilket innebär att det fmns en
uppbyggd struktur för hur Locums ska arbeta med dessa frågor. En beskrivning av arbetssättet
lämnas i dokumentet "Introduktion till ledningssystemet, vårt arbetssätt" daterat 2010-11-17.
Locums interna kontrollsystem är inte integrerat i ledningssystemet. Enligt uppgift kommer
detta att ske fr.o.m. 2011. Det är enligt revisionen väsentligt att det interna kontrollsystemet
integreras i ledningssystemet för att skapa ett systematiskt arbetssätt även för dessa frågor.
A v intervjuerna framgår att ledningen arbetar för att främja en öppen organisationskultur som
präglas av lagefterlevnad, riskmedvetande etc. Ledningen är medveten om vikten av att
signalera tydliga budskap om vad som förväntas av medarbetarna. Ledningens inställning
förefaller dock inte vara tydligt dokumenterad eller tydligt kommunicerad i organisationen.
Ansvaret för att informera om och kommunicera företagets värderingar, visioner, mål och
resultat ligger på respektive avdelningschef. Alla chefer far också skriva på ett "chefskontrakt"
som tydliggör Locums värderingar, krav på förhållningssätt etc.
För att förebygga oegentligheter av olika slag avser ledningen att införa en "kvittens" som
innebär att medarbetare får skriva på att de tagit del av riktlinjerna för externa kontakter, det
handlar t.ex. om att det inte är tillåtet att göra affärer med närstående. På senare år har också
upphandlingsprocessen skärpts för att undvika olika typer av oegentligheter.
Locum preciserar i affärsplanen de specifika uppdrag som erhållits från fullmäktige. Det är
dock inte lika tydligt hur Locum arbetar med fullmäktiges övergripande mål. Ägardirektiven är
inte helt tydliggjorda i affärsplanen, vilket bl.a. framgår av en tidigare granskning av
revisionen .1 denna granskning framkom bl.a. att ägardirektivet om ändamålsenliga lokaler
inte brutits ned och konkretiserats i uppföljningsbara mål. Alla avdelningar inom Locum har i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner och styrkort utifrån den övergripande affärsplanen.
Planerna ska innehålla avdelningens fokusområden, mål och nyckeltal samt övriga
utvecklingsområden och aktiviteter för kommande verksamhetsår. Planerna fastställs av V D .
1

Locum bedöms ha en ändamålsenlig organisation. Organisationsstrukturen inkl roller och
ansvar är dokumenterad i Ledningssystemet (ansvarsbeskrivning), men bedöms inte vara helt
känd i verksamheten. Det fmns en delegationsordning för Locum och en beslutsordning för
Landstingsfastigheter (LFS).
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Policyer/riktlinjer finns framtagna för alla väsentliga områden, med undantag för intern
styrning och kontroll. Någon utvärdering och uppdatering av policyer och riktlinjer har inte
genomförts de senaste åren. Under 2009 och 2010 har Locum gjort en begränsad kontroll av
dokumenten.
Samtliga policydokument och riktlinjer fmns på bolagets intranät. De främsta informationskanalerna vid förändringar i bl.a. policyer och riktlinjer är ledningssystemets processbeskrivning samt nyhetsbrevet på nätet.
Locums egen granskning av efterlevnaden av lagar och andra regelverk sker bl.a. genom
internrevisioner och stickprovsvis granskning. Uppföljningen bedöms dock inte vara helt
systematisk.
Personalens kompetens är en viktig faktor för att nå målen. Alla avdelningschefer ska utifrån
årliga planerings- och utvecklingssamtal samt verksamhetsplan ta fram individuella verksamhetsplaner (kompetensutvecklingsplaner) för varje medarbetare. Diskussioner förs återkommande i ledningsgruppen om vilka krav på kompetens som olika förändringar innebär och
hur den kompetensen ska tillgodoses. Det fmns inte någon dokumenterad kompetensförsörjningsplan för bolaget. Arbete pågår med att utifrån landstingets kompetensplaneringsmodell dokumentera de olika rollemas ansvar, befogenheter och kompetenskrav.
Riskbedömning
Styrelsen och ledningen bedöms inte ha en gemensam syn på Locums interna styrning och
kontroll. I det ärende som går till styrelsen beskrivs inte processen och strukturen för det
interna kontrollarbetet. Det finns heller inget annat dokument, som tydliggör för styrelsen, hur
arbetet med riskbedömning och intem kontrollplan ska genomföras.
Riskbedömningen inom Locum görs av bolagets ledningsgrupp. Riskerna har strukturerats
utifrån olika riskområden, bl.a. omvärldsrisk och verksamhets-/processrisk. A v riskanalysen
2010 framgår dock inte hur riskerna har bedömts dvs. hur ledningen prioriterat de risker som
lyfts in i interna kontrollplanen 2010. Det finns ingen dokumentation som visar att prioritering
av riskerna gjorts utifrån en bedömning av sannolikhet och konsekvens. I samband med riskanalysen tas inte ställning till hur riskerna ska hanteras, dvs. vilka kontrollaktiviteter och eller
åtgärder som ska vidtas för att förebygga eller förhindra risken. Riskerna i riskanalysen och
interna kontrollplanen för 2010 är övergripande och innehåller ingen beskrivande information
om varför de är riskfyllda.
Av intervjuer och minnesanteckningar från en ledningskonferens i februari 2010 framgår att
ledningsgruppen vid prioriteringen av riskerna 2010 utgått från den riskanalys som genomfördes 2009.1 denna analys bedömdes riskerna utifrån sannolikhet och väsentlighet. De risker
som redovisades i analysen var också tydligare beskrivna. Det har dock inte skett någon uppdatering av 2009 års riskanalys. Jämfört med riskanalysen 2009 har det tillkommit två nya
risker. Dessa har av ledningsgruppen ansetts vara väsentliga och därför lyfts in i 2010 års
interna kontrollplan. Styrelsen har inte tagit del av den riskanalys från 2009 som ligger till
grund för prioriteringen 2010.
Enligt landstmgets policy för intem kontroll går riskbedömningen ut på att identifiera och
bedöma risker eller hot som nämnd/bolag ställs inför för att uppnå och förverkliga sina mål.
Kopplingen mellan mål och identifierade risker kan bli tydligare Locums riskanalys. Enligt
revisionen bör utgångspunkten i riskbedömningen vara fullmäktiges och bolagets mål och
uppdrag. Processen för riskbedömning bör därför ha en tydlig koppling till verksamhetsplaneringen. Enligt Locum kommer koppling mellan riskanalys och verksamhetsplan att bli
tydligare fr.o.m. 2011 då riskbedömningen kommer att inkluderas i bolagets affärsplan och i
avdelningamas verksamhetsplaner.
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Utöver riskbedömningar i samband med interna kontrollplanen görs särskilda riskbedömningar
bl.a. i inledningen av projekt och av miljörisker i operativa verksamheter. Locum har även
gjort risk- och sårbarhetsanalyser på samtliga fastigheter.
Åtgärder/kontrollåtgärder
Locums styrelse har maj 2010 fastställt en intem kontrollplan för 2010. Planen är övergripande
och saknar uppgifter om vilka kontrollaktiviteter som ska följas upp eller vilka åtgärder som
ska vidtas för att eliminera eller minska risken. Det framgår heller inte vem som ansvarar för
uppföljningen, hur ofta uppföljning ska ske eller hur och när avrapportering ska ske.
Utformningen överensstämmer inte med de krav som ställs i landstingets reglemente för intem
kontroll. Den intem kontrollplanen kommuniceras inte aktivt och bedöms inte vara känd av
medarbetarna.
Locum genomför olika förebyggande åtgärder. Bl.a. får nyanställda ett introduktionsprogram
som innehåller insatser för att förebygga risker inom olika områden. Stor vikt läggs vid
upphandlingsfrågor för att säkerställa att upphandlingarna genomförs på korrekt sätt och med
iakttagande av god affarsetik.
Regelbundet genomförs kontroller både av eget och leverantörers arbete, t.ex. i form av
leverantörskontroller, leverantörsbesök och stickprovskontroller.
Information och kommunikation
I ledningssystemet fmns en kommunikationsprocess inkl kommunikationsplan och bolaget har
en kommunikationspolicy. A v policyn framgår bl.a. att informationen ska anpassas till
respektive målgrupp såväl intem som externt. Vidare framgår att den som ansvarar för
respektive verksamhet också ansvarar för att. rätt information ges på rätt sätt och vid rätt
tillfälle.
I arbetsordningen för styrelsen framgår vilken typ av ärenden som ska behandlas och beslutas
av styrelsen. Det framgår även när i tiden ärendena ska behandlas, t.ex. ska den interna
kontrollplanen behandlas i november-december.
Ledningen uppmuntrar medarbetarna att rapportera avsteg från regler och riktlinjer, misstanke
om oegentligheter, etc. Det fmns system för rapportering av avvikelser och incidenter.
Möjligheterna att göra en anonym anmälan är dock begränsad. En redovisning av rapporterade
avvikelser och incidenter lämnas regelbundet till ledningsgruppen. Styrelsen får information
om väsentliga avvikelser och incidenter. De avvikelser och incidenter som rapporteras
sammanställs i den s.k. L O G G E N , där ärendets hantering kan följas löpande. Dessa kanaler
och system kan sannolikt användas mer effektivt för att säkerställa att oegentligheter inte
inträffar. Locum har ingen strategi för att skydda medarbetare som slår larm om t.ex.
missförhållanden och oegentligheter.
Kund-/driftansvariga inom Locum ansvarar för att löpande informera hyresgäster m.fl. och för
att informationen kommuniceras p å ett bra sätt. Information till medarbetarna sker via
ledningssystemet/intranätet, e-post, avdelningsmöten, enhetsmöten och arbetsplatsträffar.
Uppföljning och utvärdering
Affärsplanen och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året med formella rapporter till
styrelsen tertialvis. Den ekonomiska uppföljningen sker i enlighet med landstingsstyrelsen
anvisningar, dvs. månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut. Uppföljningsrapporterna
publiceras på intranätet.
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Den interna kontrollplanen följs inte upp på ett systematisk sätt. Eftersom den interna
kontrollplanen för 2010 saknar uppgifter om vilka kontrollaktiviteter eller åtgärder som ska
vidtas med anledning av riskbedömningen är det svårt att följa upp om dessa kontroller eller
åtgärder varit tillräckliga. I uppföljningen av 2009 års operativa affärsplan beskrivs vilka
granskningsåtgärder som vidtagits med anledning av intern kontrollplanen för 2009. Däremot
framgår inte om bolaget genomfört åtgärderna. Locum har enligt intervjuerna höjt
ambitionsnivån inför 2011 och avsatt extra resurser för det interna kontrollarbetet.
Ett ledningssystem ställer krav på såväl extern som intem revision. Inom Locum ska interna
revisioner göras två gånger per år. Revisorerna ska bl.a. kontrollera att bolaget arbetar på det
sätt som beskrivs i ledningssystemet. En del av internrevisionens uppgift är också att granska
efterlevnaden av lagar och riktlinjer.
Ledningen verkar arbeta medvetet för att stärka ett öppet klimat och även uppmuntra till
utveckling och förbättring. Förbättringsförslag hanteras i den s.k. L O G G E N som samordnas av
kvalitetsansvarig.
Det fmns inom Locum inte någon dokumenterad riktlinje för utvärdering av systemet för
intem styrning och kontroll. Någon utvärdering av systemet har inte gjorts.
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MediCarrier AB
MediCarrier har ett integrerat ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2008) och miljö (ISO
14001:2004). Miljöledningssystemet är certifierat. Ledningsystemet är uppbyggt för att
klara en certifiering enligt ISO 9001:2008, även om bolaget inte är certifierat.
Styrmiliö/kontrollmiliö
Styrelsens engagemang har granskats bl.a. utifrån styrelseprotokoll. MediCarriers styrelse
bedöms inte delta på ett aktivt sätt i arbetet med riskbedömningar (riskanalys). Styrelsen
tar del av bolagets riskanalys men fastställer den inte. Enligt landstingets reglemente för
intem kontroll ska nämnder och styrelser årligen anta en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. MediCarrier tar inte fram någon separat intem kontrollplan.
Bolagets riskanalys innehåller dock de uppgifter som enligt reglementet ska ingå i en
intern kontrollplan. I styrelsens arbetsordning nämns inte riskanalys eller intem
kontrollplan.
Bolagets interna kontrollsystem är integrerat i ledningssystemet. Ledningssystemet fmns
tillgängligt på bolagets intranät. I ett särskilt dokument beskrivs ansvaret för intem
kontroll och hur arbetet ska genomföras. Dokumentationen överensstämmer med
landstingets reglemente för intem kontroll.
Styrelsen har i budgeten för 2010 fastställt mål för verksamheten som är i linje med
fullmäktiges mål. Målen är tydliga, uppföljningsbara och bedöms vara relevanta för
utvärdering av verksamhetens effektivitet. Målen bedöms vara kända i verksamheten, t.ex.
fmns de tillgängliga på intranätet och på anslagstavlan (miljömålen). Målen följs upp'och
mäts kontinuerligt, i viss fall varje dag (leveranssäkerhet).
MediCarrier bedöms ha en ändamålsenlig organisation. Organisationsstmkturen är tydlig
och bedöms vara väl känd i verksamheten. Organisationen på lagret har nyligen setts över
och ny organisation gäller sedan 1 november 2010. Arbetsbeskrivningar finns för samtliga
befattningar. I särskilt dokument preciseras ansvar och befogenheter.
Policyer och rutiner fmns framtagna för väsentliga områden och dessa fmns lätt tillgängliga på bolagets intranät. MediCarrier har ett dokumentstymingssystem för att
försäkra att alla dokument som ingår i ledningssystemet är godkända och registrerade samt
finns tillgängliga i rätt utgåva på rätt plats.
Personalens kompetens är en viktig faktor för att nå målen. Rutiner och processer fmns för
att nå uppsatta mål, t.ex. ska individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram för alla
medarbetare. För den långsiktiga personalförsörjningen har kompetensprofiler tagits fram.
Däremot fmns inte en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för att möta behovet av
kompetensutveckling och nyanställning. Den personalgrupp som främst arbetar vid
MediCarrier är personal vid lagret. V i d utannonsering av tjänster är det normalt många
sökanden och det bedöms inte vara svårt att rekrytera den typen av kompetens.
Riskbedömning
Styrelsen och ledningen bedöms inte ha en gemensam syn på väsentliga moment i
bolagets system för intem styrning och kontroll. I det ärende som går till styrelsen
beskrivs inte processen och strukturen för det interna kontrollarbetet. Enligt uppgift har
dock styrelsen fatt muntlig information om hur ledningen arbetar med dessa frågor. För att
öka tydligheten bör styrelsen även få en dokumenterad beskrivning av arbetsprocessen.
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En riskanalys upprättas årligen av bolags ledningsgrupp. Riskanalysen presenteras för
styrelsen som dock inte tar ställning till ärendet. Det finns en dokumenterad rutin för hur
bolaget ska arbeta med riskanalyser. Ledningens riskbedömning täcker väsentliga områden för bolaget och åtgärdsplaner finns för de risker som har identifierats. Riskanalysen
och rutinen för arbetet med riskanalysen finns tillgängliga för alla anställda på bolagets
intranät, men det är tveksamt om rutinen är känd i hela verksamheten. Bedömningen är
dock att riskanalysen är känd av chefer på samtliga nivåer i bolaget.
Identifierade risker är enligt intervjupersonerna kopplade till ordinarie verksamhetsplanering år 2010. Någon mtin för att så ska vara fallet finns dock inte. Riskanalysen för
2010 är framtagen i juni 2010. Enligt landstingets policy för intem kontroll går riskbedömningen ut på att identifiera och bedöma de risker eller hot som nämnd/bolag ställs
inför för att uppnå och förverkliga sina mål. Utgångspunkten i riskbedömningen bör,
enligt revisionen, vara fullmäktiges respektive bolagets mål och uppdrag. I MediCarriers
riskanalys saknas i vissa fall en tydlig koppling mellan målen och de risker som
identifierats.
Åtgärder och kontrollaktiviteter
MediCarrier tar inte fram någon separat intem kontrollplan. Den riskanalys som ledningen
upprättat innehåller dock åtgärdsplan och plan för uppföljning, dvs. de uppgifter som
enligt reglementet för intem kontroll ska ingå i intem kontrollplanen. Styrelsen tog i
september 2010 del av riskanalysen för 2010, men beslutade inte om dokumentet.
Inom ramen för ledningssystemet finns en plan för uppföljning av att beslutade processer
fungerar. Uppföljningen ska ske inom en tvåårsperiod för varje process med skriftlig
utvärdering och rapportering till ledningen. Rapportering sker inte på ett strukturerat sätt
till styrelsen.
Ledningen bedöms ha säkerställt att det finns förebyggande åtgärder och systematiska
kontroller i den egna verksamheten. Bolaget gör kontinuerligt egna stickprovskontroller
av att kunderna far rätt leverans.
Revisionen lämnar inget omdöme när det gäller uppföljning och kontroll av externa utförare då
MediCarrier inte upphandlar externa utförare.
Information och kommunikation
MediCarrier har rutiner för extern och intem kommunikation. I arbetsordningen för
styrelsen regleras hur styrelsesammanträdena ska förberedas och dokumenteras samt vilka
ärenden som ska behandlas och beslutas av styrelsen.
Ledningen uppmuntrar medarbetarna att rapportera avsteg från regler och riktlinjer,
misstanke om oegentligheter, etc. Det finns dock ingen särskild mtin för medarbetarnas
rapportering av missförhållanden eller oegentligheter. Avvikelser från regler, misstanke
om oegentligeter etc. ska enligt intervjupersonerna rapporteras till närmaste chef. I det fall
en medarbetare inte vill gå till sin närmaste chef far hon/han vända sig till närmast högre
chef, personalchef eller till facklig representant. Det finns mycket begränsade möjligheter
att göra en anonym anmälan av eventuella missförhållanden. Eftersom det saknas en
tydlig mtin för rapportering av eventuella missförhållanden finns heller ingen strategi för
att skydda personal som framför misstankar om t.ex. oegentligheter.
Information till bolagets kunder sker framför allt via bolagets hemsida. På vilket sätt
kunderna informeras varierar och beror på situationen. Som exempel kan nämnas att i
samband med de problem med leveranser som uppstod vid byte av lagersystemet
informerades kunderna via brev veckovis.

2011-02-02

Bilaga 3
3(3)

För information till medarbetarna om bl.a. riktlinjer/rutiner, styrdokument och ledningens
beslut gäller i första hand bolagets intranät. Det fmns även andra informationskanaler
såsom veckobrev, anslagstavlor, tv-skärmar, e-post och avdelningsmöten/arbetsplatsträffar.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av mål och uppdrag sker i månadsrapporter, delårsrapport och årsredovisning.
Rapportering sker löpande till styrelsen. När det gäller målet om leveranssäkerhet följs
detta upp dagligen.
Ledningen följer kontinuerligt upp åtgärderna i riskanalysen. Ledningens uppföljning av
åtgärderna kopplade till identifierade risker rapporteras inte i styrelsen.
Ett ledningssystem ställer krav på såväl extern som intem revision. Hur den interna
revisionen ska genomföras framgår av dokumenterad mtin. Enligt dokumentet är syftet att
kontrollera att fastställda mål, planer, processer, mtiner, arbetsinstruktioner, kraven i ISO
9001:2000 och ISO 14001 samt landstingets policy och reglemente för intem kontroll är
införda och efterlevs. Intem revision ska genomföras minst två gånger per år enligt
fastställd revisionsplan. Verksamheten som helhet ska vara reviderad inom en period av
två år. Någon revisionsplan finns dock ej framtagen för 2010. Den senaste revisionsplanen
gällde 2008-2009.
Ledningen uppmuntrar medarbetarna att lämna förbättringsförslag. Det fmns en dokumenterad mtin för detta. A v dokumentet framgår att syftet är att ta vara på medarbetarnas
kompetens och vilja att förändra företaget till det bättre. Bolaget har tidigare haft en
"Förslagsgrupp" dit medarbetarna kunnat lämna förslag och idéer. A v intervjuerna
framgår att förslagsgruppen dock inte har fungerat det senaste året.
Revisionen har inte tagit del av eller på annat sätt kunnat se att en utvärdering av systemet
för intern styrning och kontroll har genomförts.
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 19/2010
- Intern styrning och kontroll i SLL
Ärendebeskrivning

Landstingsrevisorerna har i rapport 19/2010 granskat intern styrning och
kontroll i SLL. Rapporten har överlämnats till landstingsstyrelsen för
yttrande.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-10
Landstingsrevisorernas rapport 19/2010
F ö r s l a g till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 19/2010 överlämna
tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
F ö r v a l t n i n g e n s f ö r s l a g och motivering

Sammanfattning
Landstingsrevisorernas har granskat den interna styrningen och kontrollen
omfattade ett antal landstingsägda bolag och förvaltningar samt landstingsstyrelsens övergripande uppsiktsplikt. Revisorernas rekommendation är att
landstingsstyrelsen behöver utveckla former för övergripande styrning och
uppföljning av nämndernas och styrelsernas interna styrning och kontroll,
samt återrapportering till fullmäktige. Förvaltningens bedömning är att
landstingstyrelsens arbete med styrning och uppföljning av den interna
kontrollen är tillfredsställande och att arbetet med att utveckla formerna
för uppföljning kan förbättra det ytterligare.
Bakgrund
Landstingsrevisorerna har granskat den interna styrningen och kontrollen i
ett antal landstingsägda bolag och förvaltningar samt landstingsstyrelsens
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Hur säkerställer landstingsstyrelsen, inom ramen för kommunallagens uppsiktsskyldighet samt landstingets policy och reglemente
för intern kontroll, att landstinget som helhet har en tillräcklig
intern styrning och kontroll?

Överväganden
Landstingsfullmäktige har beslutat om en decentraliserad politisk
organisation genom vilken stort ansvar för den interna kontrollen åvilar
respektive styrelse och nämnd. Den interna kontrollen är reglerad främst
genom policy och reglemente för intern kontroll men också genom
ägarpolicy, ägardirektiv samt andra styrdokument. Förvaltningen bedömer
att den styrning och uppföljning som landstingsstyrelsen utövar är tillfredsställande.
Landstingsfullmäktige beslutade 2005 om policy om intern styrning och
kontroll med tillhörande reglemente. Policyn och reglementet utgör
grunden för den interna kontrollen i landstinget. I regelverket definieras
respektive styrelse och nämnds uppdrag avseende den interna styrningen
och kontrollen. Landstingstyrelsen har det övergripande ansvaret för att
skapa en organisation för intern kontroll samt följa upp att styrningen och
kontrollen fungerar tillfredsställande. Huvudsyftet med uppföljningen är
att säkerställa att fullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser genomförs i enlighet med uppställda mål, riktlinjer och övriga beslut samt att det
sker på ett säkert sätt.
I policy och reglemente för intern kontroll framgår att respektive nämnd
eller styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen i verksamheten. De ansvarar för att utforma en lokal struktur för den interna
kontrollen samt övervaka att den efterlevs.
Vad gäller producentorganisation framgår det också tydligt i ägarpolicyn
och ägardirektiven att respektive styrelse och ledning har ansvaret för att
följa upp att verksamheten når de mål som är satta av landstingsfullmäktige
samt att återapportera uppföljningen. Återrapporteringen sker främst i
samband med bokslut och prognoser men också genom löpande ägardialog.
Förvaltningen arbetar sedan en tid tillbaka med att utveckla formerna för
landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av den landstingsägda
produktionen. Arbete pågår bland annat med att utveckla ägardirektiven
och ägardialogen. Former för utvecklad uppföljning diskuteras. En översyn
av landstingets styrdokument pågår och ett styrkort är planerat.
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Styrning och uppföljning av intern kontroll är en central fråga inom
landstinget. Förvaltningen arbetar därför ständigt med fortlöpande
utveckling inom området.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet bedöms inte har några ekonomiska konsekvenser.
M i l j ö k o n s e k v e n s e r av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo *
Tf landstingsdirektör
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