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Sammanfattning 

I denna rapport ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills 

under året inkl. en översiktlig granskning av styrelsens delårsrapport. Rapporten är 

en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets 

granskning i mars/april 2020.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

Styrelsen för Södersjukhuset prognostiserar årets resultat till ca -131 mnkr, vilket är 

140 mnkr (2,6 procent) lägre än fullmäktiges resultatkrav. Avvikelser i förhållande 

till budget har i huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt i 

delårsrapporten.  

Styrelsen bedömer att fullmäktiges mål för verksamheten kommer att uppnås, med 

undantag för indikatorer under målen Vård i rätt tid och Effektiv vård där progno-

sen är mer osäker. Måluppfyllelsen har i huvudsak analyserats och kommenterats på 

ett tillfredställande sätt i styrelsens delårsrapport.   

Revisionen konstaterar styrelsens prognos för det ekonomiska resultatet som osäker. 

Prognosen för de delar av det verksamhetsmässiga resultatet som rapporteras be-

döms som rimlig.  

Intern styrning och kontroll 

Styrelsen har beslutat om ett åtgärdsprogram omfattande 171 mnkr för 2019, men be-

räknar i delårsrapporten att 106 mnkr av dessa kommer att kunna realiseras under 

året. Revisionen konstaterar att det finns en risk att utfallet för helåret försämras 

jämfört med prognosen på −131 mnkr om resterande delen av åtgärderna inte kan re-

aliseras under den senare delen av året.  

Styrelsen har vidare vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra det verksamhetsmäss-

iga resultatet. Det är dock svårt att bedöma effekterna av dessa under innevarande år.  

Vid hittills genomförd granskning har inte noterats andra väsentliga avvikelser.  

Räkenskaper 

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning 

att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.  
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1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - 
prognos per 2019-08-31 

1.1 Ekonomi 

Styrelsen prognostiserar årets resultat till -130,6 mnkr, vilket är 140 mnkr lägre än 

fullmäktiges resultatkrav. Avvikelsen i förhållande till resultatkravet motsvarar ca 2,6 

procent av den prognostiserade omsättningen. 

Den negativa avvikelsen mellan prognos och budget förklaras främst av ökade be-

manningskostnader på-131 mnkr, bl.a. ökade prognostiserade kostnader för inhyrd 

personal (-55 mnkr) och ökat antal anställda som medfört ökade personalkostnader. 

Vidare påverkas prognosen negativt av ökade prognosticerade läkemedelskostnader 

på -51 mnkr som främst beror på nya rekommendationer när det gäller förskriv-

ningar inom cancervården.  

Det som också har en negativ påverkan på prognosen av årets resultat är minskade 

prognostiserade sålda primära tjänster på-19 mnkr. Detta beror sammantaget på dels 

minskade intäkter inom ramen för omställningsavtalet då sjukhuset räknar med att 

inte uppnå målnivåer för vissa kvalitetsindikatorer, DRG-produktion och tillgänglig-

het, dels på ökade intäkter från t.ex. vårdval förlossning.  

Prognosen påverkas positivt av ökade intäkter för försäljning av övriga tjänster på 18 

mnkr, vilket beror på nya avtal t.ex. inom hudkliniken.  

Lägre prognostiserade avskrivningar jämfört med budget beräknas uppgå till 39 

mnkr, vilket beror på försening i byggnationerna och inflyttningsplanerna. I övrigt 

påverkas prognosen av flera mindre positiva och negativa avvikelser i andra delposter 

i resultaträkningen.    

I samband med mål och budget 2019 har regionfullmäktige beslutat om en ändrad 

modell för beräkning av bolagens resultatkrav. Bolagen ska från 2019 bära de verk-

samhetsrelaterade kostnaderna i sin helhet. Ökade/minskade pensionskostnader till 

följd av förändringar i diskonteringsräntan kommer därmed att påverka det utfall 

som jämförs med resultatkravet. Tidigare har dessa ökningar/minskningar av pens-

ionskostnaderna reglerats på koncernnivå via moderbolaget LISAB. Finansinspekt-

ionen beslutar om diskonteringsräntan sent på året vilket innebär en osäkerhet i pro-

gnosen för bolagets resultat. Styrelsen kommenterar inte detta i sin delårsrapport. 

Periodens investeringar uppgår till 104,8 mnkr, vilket motsvarar en upparbetnings-

grad på 54 procent. För helåret 2019 är prognosen 192,3 mnkr, vilket är i enlighet 

med budget.     

Avvikelser i förhållande till budget har i huvudsak analyserats och kommenterats på 

ett tillfredställande sätt i styrelsens delårsrapport.  

Sjukhuset har likt tidigare år arbetat med åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i ba-

lans. I samband med verksamhetsplanen 2019 antog styrelsen ett åtgärdsprogram för 

att kunna nå målet om en ekonomi i balans, vilket också har utökats vid senare 
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tillfälle under året och totalt uppgår till 171 mnkr. T.o.m. augusti har sjukhuset reali-

serat åtgärdseffekter motsvarande ca 66 mnkr. De prognostiserade effekterna av åt-

gärdsprogrammet på 106 mnkr ingår i prognosen för ekonomiskt resultat. (Se avsnitt 

2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning).  

Bedömning 

Revisionen konstaterar att styrelsens prognos för det ekonomiska resultatet bygger 

på att återstående åtgärder i besparingsprogrammet på ca 40 mnkr realiseras (se av-

snitt 2.1).  

1.2 Verksamhet 

Måluppfyllelse 

I enlighet med regionledningskontorets (RLK) anvisningar lämnar styrelsen progno-

ser bara för de indikatorer som ska följas upp i samband med delårsbokslutet. nedan 

kommenteras de mål/indikatorer vars prognos är icke/delvis måluppfyllelse. 

Styrelsen prognostiserar icke måluppfyllelse för en av de tre indikatorerna som mäter 

målet vård i rätt tid, nämligen andel patienter som vistas högst fyra timmar på 

akutmottagningen där utfallet för perioden är lågt (38 procent) jämfört med full-

mäktiges målvärde (≥78 procent). För de två andra indikatorerna som mäter målet 

vård i rätt tid anger styrelsen att prognosen är osäker. Dels för att det finns en risk 

för minskad produktion när vissa operationsenheter flyttar till de nya byggnaderna 

under hösten, vilket påverkar uppfyllelse av indikatorn andel patienter som får tid 

för behandling inom 90 dagar. Dels för att det råder brist på läkarkompetens, vilket 

i sig påverkar möjligheten att hålla specialistmottagningar öppna. Därmed finns risk 

att värdet för indikator andel patienter som får tid för första besök hos specialist-

mottagare inom 30 dagar inte uppnås. Styrelsen har egna mål inom ramen för full-

mäktiges mål Vård i rätt tid där prognosen för måluppfyllelse också är osäker av 

samma orsaker som nämns ovan. Ett antal aktiviteter pågår inom sjukhuset för att 

uppnå målet om vård i rätt tid, men styrelsen bedömer att effekterna först kommer 

att nås under nästkommande år. Se vidare under avsnitt 2.1 Ekonomi- och verksam-

hetsstyrning. 

Styrelsen prognos för indikatorn antal dagar medicinskt färdigbehandlade patien-

ter är kvar på sjukhus som mäter målet effektiv vård är också osäker. Sjukhuset kan 

inte på egen hand påverka måluppfyllelsen i så stor utsträckning, då det krävs ett 

samarbete med andra vårdgivare eller kommuner.   

Uppdrag och anmodan 

Sjukhuset har totalt fem av fullmäktige givna uppdrag, varav det ena är ett löpande 

uppdrag från 2016 och fyra av dem är nya för 2019. Totalt är två uppdrag genom-

förda och tre har statuset pågående enligt plan.  

Regionstyrelsen har i samband med SLL Årsredovisning 2018 lämnat sex anmodan 

till Södersjukhusets styrelse. Fem av de är avslutade/åtgärdade och ett av de har 
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statuset pågående med avvikelse. Det sistnämnda handlar om anmodan att säker-

ställa åtgärder för en ekonomi i balans. 

Vårdproduktion  

Styrelsen prognostiserar 7 584 (12,5 procent) fler öppenvårdsbesök än budget. De 

akuta besöken står för 83 procent och de planerade besöken för 17 procent av den po-

sitiva avvikelsen. Styrelsen anger i sin delårsrapport att söktrycket fortfarande är 

högt på vuxenakuten, men även inom strålbehandling, hudkliniken och infekt-

ion/venhälsan där nya avtal har tillkommit under 2019.  

Slutenvårdstillfällen prognostiseras bli 5 080 (8,8 procent) färre i antal än budget. 

De akuta slutenvårdstillfällena står för 84 procent av denna negativa avvikelse. Detta 

enligt styrelsens delårsrapport beror på bristen på nyckelkompetenser, framför allt 

specialistsjuksköterskor.  

Sjukhuset har t.o.m. augusti uppnått 94,7 procent av volymen mätt i DRG-poäng (att 

jämföra med beställarens mål på 95 procent). Styrelsen anger att det finns risk att 

produktionen mätt i DRG-poäng kommer att sjunka under resterande månader för 

2019, då inflyttningen till nya lokaler sker.  

Bedömning  

Styrelsen har i sin delårsrapport analyserat och kommenterat måluppfyllelsen, status 

på genomförandet av uppdrag och anmodan samt vårdproduktionen på ett i huvud-

sak tillfredsställande sätt.  

Revisionen bedömer styrelsens prognos för den delen av det verksamhetsmässiga re-

sultatet som rapporteras i delårsrapporten i allt väsentligt som rimlig.  

 

2 Intern styrning och kontroll 

2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning  

Revisionen konstaterarar att styrelsen i sin verksamhetsplan1 i huvudsak har brutit 

ner de av fullmäktiges mål som berör verksamheten till egna uppföljningsbara strate-

gier, mål och indikatorer. Vid styrelse- och ledningsgruppsmöten har bolagets eko-

nomi och prestationer samt övriga verksamhetsförändringar behandlats. Styrelsen 

har informerats om det ekonomiska utfallet i relation till budget samt prognoser för 

fortsättningen av året.  

Sjukhuset har arbetat med åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans sedan år 

2014. I samband med verksamhetsplanen 2019 beslutade styrelsen ett åtgärdspro-

gram som uppgick till 134,1 mnkr. Åtgärdsprogrammet reviderades innan delårsbok-

slutet och det innehåller sammanlagda åtgärder på 171 mnkr. De beslutade 

                                                             

1 Fr.o.m. 2019 är ska nämnder och styrelsen inte ha ett separat budgetdokument. Budgeten 
ska inkluderas i verksamhetsplanen och dokumentet ska heta verksamhetsplan. 
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åtgärderna är i stort kostnadsreducerande, framför allt inom personal- och läkeme-

delsområdet, men det finns även intäktshöjande åtgärder.  

De prognostiserade effekterna av åtgärderna uppgår per sista augusti till 106 mnkr, 

vilket motsvarar 62 procent av planerade åtgärder. Per sista augusti uppskattar led-

ningen att åtgärder i storleksordningen ca 66,4 mnkr har realiserats, vilket motsvarar 

63 procent av prognostiserade åtgärder om 106 mnkr. Styrelsen anger att det finns 

svårigheter i att realisera olika åtgärder framför allt inom personalområdet utan att 

produktionen eller arbetsmiljön påverkas, samt att läkemedlen nu är dyrare i och 

med de nya riktlinjerna för förskrivning inom cancervården.  

Av styrelseprotokollen från årets styrelsesammanträden framgår att styrelsen har lö-

pande kontakt med både ägare och beställare. Styrelsen och sjukhusledningen arbe-

tar också med ett antal olika aktiviteter för att öka uppfyllelsen av verksamhetsmäss-

iga mål. Avsaknaden av kompetens i vissa områden har en stor påverkan på både 

produktion och kvalitet och i förlängningen även på ekonomin. Inom personalområ-

det fortsätter införandet av en kompetensmodell och utveckling av tjänstestruktur, 

skapa bättre rörlighet för personalen internt inom sjukhuset och att det finns möjlig-

het för medarbetarna att genomgå en specialistutbildning med löneförmån för sjuk-

sköterskor. 

Inom ramen för målet vård på rätt plats har sjukhuset arbetat med att dela in den 

vård som bedrivs i patientgrupper för att analysera vilka grupper som bäst tas om 

hand av sjukhuset i förhållande till vårduppdraget, forskningen och utbildningen.  

När det gäller målet vård i rätt tid pågår ett antal projekt inom programmet ”Effek-

tivt Akut Omhändertagande”, där sjukhuset t.ex. har arbetat med inläggningnings-

processprojektet som har implementerats i september, men där styrelsen bedömer 

att effekterna på vårdplatsbristen kommer att synas kommande år. Vidare pågår ett 

arbete inom sjukhuset för att förbättra dess förmåga till produktionsplanering och 

balansering av behov och kapacitet, men även det bedöms av styrelsen ge effekt först 

under nästkommande år.  

Bedömning 

Revisionen bedömer att styrelsens och sjukhusledningens beslutade åtgärder inte är 

tillräckligt omfattande för att uppnå fullmäktiges resultatkrav. Styrelsens prognos in-

klusive åtgärder på ca 106 mnkr innebär en avvikelse mot resultatkravet på -140 

mnkr, vilket bygger på att resterande åtgärder på 40 mnkr realiseras.  

Styrelsen har vidare vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra det verksamhetsmäss-

iga resultatet. Det är dock svårt att bedöma deras effekter under innevarande år. 

2.2 Granskning av behörighetshantering i journalsystemet TakeCare 

Revisionen har genomfört en granskning av behörighetshantering i journalsystemet 

TakeCare. Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och analys av rikt-

linjer, instruktioner och behörighetsblanketter. Behörighetshanteringsprocessen be-

står av tilldelning, borttagning, ändring och regelbunden kontroll av behörigheter.  
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Tilldelning av behörigheter på Södersjukhuset sker via en av region Stockholm inköpt 

tjänst som kallas kontocentralen. Beställning av behörighet går via regionens elektro-

niska katalog (EK-snurran) baserat på dagliga förändringar i lönesystemet. Behörig-

heter av känslig karaktär beställas separat via verksamhetschefen och de lokala IT-

samordnarna eller objektspecialisterna sköter tilldelningen. Det finns tydlig doku-

mentation av hur dokumentering och arkivering av beställningarna ska göras. 

Beställning av borttagning av behörigheter sker på liknande sätt som tilldelning. Utö-

ver IT-samordnarna och objektsspecialisterna på Södersjukhuset är det i huvudsak 

de cirka tio personerna på regionens kontocentral som sköter borttagning efter att 

order lagts via EK-snurran. När en anställning avslutas i lönesystemet tas behörig-

heter automatiskt bort. Det sker ingen kontinuerlig uppföljning om användare har 

överflödiga eller ej nödvändiga behörigheter. 

Ansökan om behörighetsförändringar sker via blankett efter beslut av verksamhets-

chef. Vid ändring av behörigheter för en hel personalkategori sker det på begäran av 

chefsläkare. Förändring av befintliga behörigheter dokumenteras i versionshante-

ringen i TakeCare. Beskrivningen av hur den automatiska hanteringen sker är tydlig. 

Rutinen för beställning av utökade behörigheter är omfattande och tydlig med stöd-

jande texter. 

Varje månad görs en automatiskt logganalys där ett urval om tio procent av alla an-

ställda kontrolleras för potentiell obehörig journalöppning och flaggar varje aktivitet 

som manuellt behöver kontrolleras vidare. Vartannat år görs dessutom behörighets-

revision via ett statistikverktyg. 

De instruktioner som finns för behörighetstilldelning i TakeCare är tydliga och detal-

jerade. De olika rollerna som behörigheterna baseras på är tydligt definierade och det 

finns information för hur användare som faller utanför de fördefinierade rollerna ska 

hanteras. 

Bedömning 

Revisionen bedömer att processen för beslut och tilldelning av behörigheter inte ger 

förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Den interna kontrollen av borttag-

ning av behörigheter sker sporadiskt och manuellt och bedöms inte vara tillräcklig. 

Kontroll för att upptäcka om användare har felaktiga eller överflödiga känsliga behö-

righeter saknas. Istället förlitar man sig på att användare själva hör av sig om att de 

har överflödiga behörigheter. 

Rekommendationer: 

• Sjukhusledningen bör säkerställa att en rutin för kontroll och borttagning av fel-

aktiga behörigheter i TakeCare tas fram.  

• Sjukhusledningen bör säkerställa att anställda med känsliga behörigheter i 

TakeCare inte behåller dessa längre än det är nödvändigt för deras yrkesutövning. 



REGIONREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

REGION STOCKHOLM DATUM 2019-10-17 

  

  

 

6 

2.3 Övergripande granskning av sjukhusets kontrollmiljö 

Den auktoriserade revisorn har övergripande granskat sjukhusets generella kontroll-

miljö. De moment som har ingått i granskningen är ansvar och befogenheter, organi-

sation för ekonomisk styrning och kontroll, intern kontroll i produktionssystemen 

samt analys av att upphandlingar gjorts enligt gällande riktlinjer och avtal.  

Granskningen har visat att föregående års iakttagelser avseende betalning och utan-

ordning från bankkonton som inte sker i förening av två personer samt att redovis-

ningschefens attesträtt inte är beloppsbegränsad, kvarstår.  

Vidare har den auktoriserade revisorn noterat att ingen attest av tidrapporter innan 

utbetalning av lön sker och att inlämnade tidrapporter har lämnats oattesterade.   

Granskningen har också visat att tidredovisningssystemet Kom & Gå saknar lösen-

ordsinloggning och således kan obehöriga komma åt anställdas uppgifter genom att 

endast ange vederbörandes personnummer.  

Bedömning 

Den auktoriserade revisorn bedömer att kontroller bör införas av tidrapporter innan 

löneutbetalningen. Sjukhusledningen bör också undersöka möjligheten att skärpa åt-

komsten för det i regionen gemensamma systemet Kom & Gå genom lösenordbekräf-

telse, e-legitimation eller dylikt.  

Rekommendationer: 

• Sjukhusledningen bör säkerställa att det sker en attestering av tidrapporter innan 

löneutbetalningen. 

2.4 Granskningar utan väsentliga iakttagelser  

Den auktoriserade revisorn har granskat ledningsnära kostnader och representation, 

bolagets arbete med hållbarhetsrapportering och dess konsultanvändning utan vä-

sentliga iakttagelser.   

 

3 Räkenskaper 

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av auktoriserad revisor. 

3.1 Delårsrapport 2019-08-31 

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med International 

Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell de-

lårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning 

att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsre-

dovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed.  
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4  Yttrande över Årsrapport 2018 

Styrelsen har 2019-06-24 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 2018. Sty-

relsen har inte i sitt yttrande framhållit synpunkter som avviker från revisionens syn-

punkter i rapporten. 



 

 

Postadress: Box 22230, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Hantverkargatan 25 b (T-bana Rådhuset) 

Telefon: 08-737 25 00 
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Hemsida: www.sll.se 

Org.nr: 232100-0016 

 

Vad gör regionrevisorerna? 

Regionrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av  

regionens nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det  

största inom kommunal verksamhet. 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,  

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den  

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och  

styrelser tar sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges  

och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.  

De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de  

själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret  

ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål,  

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt  

att upprätta rättvisande räkenskaper. 

I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret  

den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhets- 

revisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på  

www.sll.se. Det går även att prenumerera på regionrevisorernas nyhetsbrev ge-

nom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsreviso-

rerna.rev@sll.se. 

http://www.sll/
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Gransk-
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Åtgärdat KommentarRekommendation

Del-
vis

Ja Nej

Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende 

tidigare år och innevarande år: Södersjukhuset AB, Delår 2019

REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2016   
ID: 935

Styrelsen bör upprätta en risk- och 
sårbarhetsanalys samt en kontinuitetsplan 
för att säkerställa att sjukhuset följer SLL:S 
krisberedskapsplan och kan garantera 
patientsäkerheten, även vid allvarliga eller 
extraordinära händelser.

SöS har under året uppdaterat sjukhuset 
katastrofplan och krisplan för det robusta 
sjukhuset och har genomfört en risk- och 
säkerhstsanalys för hela sjukhuset. Arbetet 
med kontinuitetsplanen har påbörjats 
hösten 2018 och kommer att fortsätta 
under 2019. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1156

Styrelsen bör i VD-instruktion ange vilken 
rapportering av delegerade beslut den vill 
ha för att fortlöpande kunna kontrollera om 
delegationen kan upprätthållas.

Utifrån gällande vd-instruktion har vi inte 
kunnat se att det framgår explicit vilken 
rapportering av delegerade beslut styrelsen 
kräver. Med det sagt framgår att vd ska 
tillse att styrelsen erhåller all löpande 
information om bolagets förhållanden som 
styrelsen behöver för att på ett effektivt 
och ansvarskännande sätt kunna utöva sina 
styr- och kontrollfunktioner samt fullgöra 
sina åligganden i övrigt. Rapporteringen ska 
vara så rättvisande och upplysande att 
styrelsen ges möjlighet att göra en 
välgrundad bedömning av alla viktigare 
företagsledningsfrågor. Denna reglering 
måste anses utgöra ett generellt krav på 
vd:s rapportering och är i flera avseende 
ändamålsenlig. Däremot ska framhållas att 
utan särskilda instruktioner från styrelsen 
så torde inte kunna krävas av vd att 
rapportering om delegerade beslut 
genomförs. Av den anledningen är vår 
bedömning att styrelsen inte inrättat sig 
efter revisionskontorets rekommendation. 
Rekommendationen bedöms därför som 
delvis uppfylld. Följs upp i samband med 
delårsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1155

Styrelsen bör förtydliga beslutsordningen så 
att samtliga beloppsintervall, som 
delegaterna har mandat att fatta beslut om, 
har ett högsta belopp.

X Efter genomgång av nuvarande 
beslutsordning framgår att bolaget till 
största del har infört tydliga 
beloppsgränser. Det finns dock fortfarande 
vissa områden där beloppsgränser är 
otydliga.  I Bilaga B punkt 1:1 framgår att 
vd har delegation på inköp över 500 tkr och 
någon beloppsgräns framgår inte direkt av 
dokumentet. I övrigt ska nämnas att under 
punkt 1:15 framgår att principiellt viktiga 
beslut ska hänskjutas till vd. Formuleringen 
ska undvikas med anledning av att beslut 
som är principiellt viktiga ska hänskjutas till 
regionfullmäktige enligt ägardirektiv. Vi 
anser att dokumentet behöver ses över 
ytterligare innan det kan anses att 
styrelsens inrättat sig efter 
revisionskontorets rekommendationer. 
Rekommendationen bedöms därför som 
delvis uppfylld. Följs upp i samband med 
delårsgranskningen 2019.
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Gransk-
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Åtgärdat KommentarRekommendation

Del-
vis

Ja Nej

Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende 

tidigare år och innevarande år: Södersjukhuset AB, Delår 2019

REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2017 
Årsrapp  
ID: 1153

Styrelsen bör säkerställa att protokollen, för 
att uppfylla kraven i landstingets 
ägarpolicy, konsekvent och tydligt anger 
vilka underlag som funnits för respektive 
ärende.

Efter genomgång av styrelsen protokoll kan 
konstateras att det vid flertalet 
beslutspunkter hänvisas till relevant 
underlag genom bilagor. Där sådan 
hänvisning görs är vår bedömning också att 
det är tydligt vilket underlag som funnits i 
ärendet. Framhållas ska emellertid att 
hänvisning till underlaget inte är 
konsekvent för alla ärenden. Det finns 
således förbättringspotential innan det kan 
anses att styrelsen inrättat sig efter 
revisionskontorets rekommendation. 
Rekommendationen bedöms därför som 
delvis uppfylld. Följs upp i samband med 
delårsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1152

Styrelsen bör uppdatera arbetsordningen så 
att där inte anges att styrelsen ansvarar för 
beslut i principiella frågor. Sådana ska 
enligt ägardirektiven ska hänskjutas till 
landstingsfullmäktige.

Styrelsens arbetsordning reviderades 2018-
04-18 vari denna formulering reviderades. I 
nuvarande arbetsordning fastställs 
emellertid att “Styrelsen ska i första hand 
ägna sig åt övergripande och långsiktiga 
frågor samt frågor av ovanlig beskaffenhet 
eller av stor betydelse för bolaget.” 
Framhållas ska att nuvarande lydelse på ett 
tydligare sätt särskiljer sådana frågor som 
styrelsen ska handha med sådan frågor 
som ska hänskjutas till regionfullmäktige. 
Med det sagt finns det fortfarande en risk 
att styrelsen med nyssnämnda formulering 
inte hänskjuter frågor av principiell 
beskaffenhet. Detta då skillnaden mellan 
“ovanlig” och “principiell” kan tolkas olika. 
För att klargöra detta skulle det i anslutning 
till nuvarande formulering kunnat fastställas 
att styrelsen inte har rätt att besluta i 
frågor av principiell beskaffenhet enligt 
ägardirektivet och 5 kap 1 § 
Kommunallagen. Rekommendationen 
bedöms därför som delvis uppfylld. Följs 
upp i samband med delårsgranskningen 
2019.

X
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Gransk-
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Del-
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Ja Nej

Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende 

tidigare år och innevarande år: Södersjukhuset AB, Delår 2019

REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2017 
Årsrapp  
ID: 1151

Styrelsen bör, i enlighet med ägarpolicyn, 
dokumentera hur den säkerställer 
kvaliteten i rapportering om verksamhet, 
ekonomi och intern kontroll.

X Utifrån det material vi mottagit har 
revisionen inte kunnat se att styrelsen 
dokumenterat hur den säkerställer 
kvaliteten i rapportering om verksamhet, 
ekonomi och intern kontroll. Däremot 
framgår det av bolagsstyrningsrapporten 
att bolagsledningen rapporterar 
regelbundet till styrelsen utifrån fastställda 
rutiner. Revisionen har emellertid inte tagit 
del av sådana rutiner och kan därför inte 
bedöma ändamålsenligheten. Vidare ska 
nämnas att det i vd-instruktionen framgår 
ett långtgående krav på vd:s rapportering 
genom att det regleras att vd ska tillse att 
styrelsen erhåller all löpande information 
om bolagets förhållanden som styrelsen 
behöver för att på ett effektivt och 
ansvarskännande sätt kunna utöva sina 
styr- och kontrollfunktioner samt fullgöra 
sina åligganden i övrigt. Rapporteringen ska 
vara så rättvisande och upplysande att 
styrelsen ges möjlighet att göra en 
välgrundad bedömning av alla viktigare 
företagsledningsfrågor. 

Sammanfattningsvis bedömer revisionen att 
styrelsen ställer krav på att rapporteringen 
ska ha hög kvalitet men utifrån 
tillhandahållna handlingar kan det inte 
bedömas om styrelsen följer upp kvaliteten. 
Rekommendationen bedöms därför som 
inte uppfylld. Följs upp i samband med 
delårsgranskningen 2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1470

Styrelsen bör efterfråga information och 
uppföljning av säkerhetsarbetet i syfte att 
säkerställa att det bedrivs ett tillräckligt 
säkerhetsarbete och skydd mot otillåten 
påverkan mot styrelsen och högre 
tjänstemän.

Ny rekommendation. Följs upp i samband 
med årsgranskningen 2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1466

Styrelsen bör säkerställa att det 
grundläggande systematiska 
informationssäker-hetsarbetet omfattar 
samtliga verksamheter på alla nivåer.

Ny rekommendation. Följs upp i samband 
med årsgranskningen 2019.






