Regionstyrelsen
P

P

P

Verksamhetsplan och budget - Plan för intern kontroll

P

RS

Delårsrapportering - Uppföljning av plan för intern kontroll

DR DR DR DR

Regionstyrelsen

RS

Årsredovisning - Uppföljning av plan för intern kontroll

Å Å

Å

Å

Kontrollområden - Region Skånes övergripande mål utgör obligatoriska kontrollområden.

Aktivitet/metod/avgränsning

Frekvens

Utförare

Tidpunkt för
rapportering till
nämnd

Risk finns för att målet om ”Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet” inte uppnås på grund av brister i tillgänglighet och
effektivitet, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning och därmed lägre nöjdhetsgrad.

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

av att åtgärder/kontroller genomförts samt effekt

samt förbättringsåtgärder och tidplan för
genomförande och uppföljning av
åtgärderna

0

0

0

av att åtgärder/kontroller genomförts samt effekt

Identifierade
förbättringsområden

samt förbättringsåtgärder och tidplan
för genomförande och uppföljning av
åtgärderna

Riskpoäng

Beskrivning av åtgärd

Rapportering/avvikelse

Sannolikhet

Ja/Nej

Identifierade
förbättringsområden

Konsekvens

Roll/befattning

Rapportering/avvikelse

Riskvärde (färg)

Beskrivning av risk. Riskformulering ska ske enligt denna mall: Risk för att...inträffar på grund
av...vilket kan leda till...

Kontroll

Riskpoäng

V1

RiskID

Åtgärd

Sannolikhet

RS

Beskrivning

Beslut om åtgärd

Konsekvens

ID

Riskvärde (färg)

NSID

Riskägare
Riskpoäng

Samtliga obligatoriska kontrollområden ska i sin tur brytas ned i verksamhetsspecifika delområden
och riskbedömas. För rapportering i enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt ska även en samlad Risk - en risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå verksamhetens
mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert sätt.
riskbedömning göras kopplad till vart och ett av de av fullmäktige angivna övergripande målen.
Samlad riskbedömning ska även göras för vart och ett av de rutinorienterade kontrollområdena. För
dessa finns fördefinierade regiongemensamma delområden som ska riskbedömas.

Sannolikhet

Nämnd/styrelse

Regionstyrelsen

RS
Verksamhetsplan och budget - Riskanalys för intern kontroll

Riskvärde (färg)

RS

Konsekvens

2020

0

0

0

Delområden
RS

V1:1

I varje möte välkomnas människor med omtanke och respekt.

1

RS

V1:2

I varje möte välkomnas människor med omtanke och respekt.

2

RS

V1:3

En god servicenivå ska prägla alla Region Skånes verksamheter.

3

RS

V1:4

Tillgängligheten och kvaliteten ska ständigt förbättras.

4

RS

V2

Drivande utvecklingsaktör

Om vi som organisation inte lever upp till våra värderingar riskerar vi vårt
arbetsgivarvarumärke och vår arbetsmiljö, vilket kan leda till att det blir svårare att
rekrytera och behålla kompetens samt högre sjukskrivningstal.
Om vi som organisation inte lever upp till våra värderingar riskerar vi vårt
arbetsgivarvarumärke och vår arbetsmiljö, vilket kan leda till att det blir svårare att
rekrytera och behålla kompetens samt högre sjukskrivningstal.
Koncernkontorets uppgift är att leda, styra och samordna regionens verksamheter samt
för de politiska organen. Om Koncernkontoret inte har hög servicenivå riskeras
fördröjningar vilket kan leda till ett ineffektivt ledningssystem.
Koncernkontoret driver utvecklingen av de regiongemensamma processerna för att
säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Om vi inte välkomna förbättringsidéer från våra
medarbetare finns det risk för att vi avstannar vår utveckling vilket leder till att
organisationen kan gå miste om potentiell kvalitetsförbättring samt avstannande av
utveckling.

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Genomförande av
medarbetarundersökning
Uppföljning av sjuktal

HR-chef

Årsredovisning

0

0

Uppföljning av sjuktal.

3 ggr per
HR-chef
år

Årsredovisning

0

0

Årligen

Avd-chef

Årsredovisning

0

0

Avd-chef

Årsredovisning

0

0

Genomföra av medarbetarundersökning. 1 ggr/år

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Genomföra mätning av
kundnöjdhet

Genomföra mätning av kundnöjdhet

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

På enhets- och APTmöte
diskutera verksamhets, ekonomi
och personalfrågor frågor för att
utveckla verksamheten

På enhets- och APTmöte diskutera
verksamhets, ekonomi och personalfrågor löpande
frågor för att utveckla verksamheten

Risk finns för att målet om ”En drivande utvecklings aktör” inte uppnås på grund av områdets komplexitet och förseningar i
olika projekt, vilket, på flera områden, kan leda till en sämre utveckling för Skåne och dess invånare än om målet om ”En
drivande utvecklings aktör” uppnås

0

0

Delområden
Verksamhetsb
erättelsen i
Enhetschef (Planering delårs
och styrning)
respektive
årsredovisningen
Verksamhetsb
erättelsen i
Enhetschef (Näringsliv delårs
och arbetsmarknad)
respektive
årsredovisningen
Verksamhetsb
erättelsen i
delårs
Verksamhetschef
respektive
årsredovisningen

RS

V2:1

Implementering av den regionala utvecklingsstrategin

5

Risk för att målet om en drivande utvecklingsaktör inte uppnås på grund av en bristande
intern och extern förankring av den regionala utvecklingsstrategin

3

3

9

Utvecklingsdirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Informations- och dialoginsatser
inom Region Skåne och med
externa aktörer

Kontroll att informations- och
dialoginsatserna är genomförda enligt
plan

Helår

RS

V2:2

Tydligt regionalt mandat i kompetensförsörjningsfrågor

6

Risk för att målet om en drivande utvecklingsaktör inte uppnås på grund av ett otydligt
mandat i kompetensförsörjningsfrågor

3

3

9

Utvecklingsdirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Implementera
kompetensförsörjnings-strategin
och tydliggöra rollerna i KoSS

Kontroll att arbetet med KoSS och
implementeringen av
kompetensförsörjningsstrategin löper
enligt plan

Helår

RS

V2:3

Välfungerande samverkan med kommunerna

7

Risk för att målet om en drivande utvecklingsaktör inte uppnås på grund av en bristande
dialog med kommunerna

4

3

12

Utvecklingsdirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Samordning av kommundialogen
med tydlig rollfördelning och
synkroniserade aktivitetsplaner

Kontroll att samordning av
kommundialog har skett

Helår

RS

V3

Årligen

Respektive
avdelningschef

Respektive chef

Risk finns för att målet om ”Attraktiv arbetsgivare” inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförsörjning, vilket kan
leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmäktigemålen.

Attraktiv arbetsgivare

0

0

Delområden

8

Om Koncernkontorets chefer inte har kunskap om vad som gäller sitt trebenta chefskap så
finns det en risk att de inte klarar sitt uppdrag vilket kan leda till ökad ohälsa för chefer
4
och medarbetare.

2

8

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Nya chefer på Koncernkontoret
går den regionalt anordnade BASutbildningen för chefer samt en Dialog mellan chefens chef och HRkompletterande
enheten
chefsintroduktion på
Koncernkontoret.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RS

V3:1

Region Skåne skall vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda hälsofrämjande
arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap
som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbeta för
jämställda arbetsplatser.

RS

V3:2

Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar, heltidstjänst skall vara norm och
deltid skall ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar.

9

Om chefer inte har dialog med sina medarbetare finns det en risk att medarbetare söker
sig härifrån utan att veta att det finns en möjlighet till deltidsarbete.

4

2

8

Avdelningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Chefer genomför minst ett
medarbetarsamtal under året.

Dialog mellan chef och medarbetare.

Årligen

RS

V3:3

Medarbetarnas inflytande och delaktighet är avgörande för verksamhetens
utveckling.

10

Om Koncernkontorets chefer inte följer de rutiner vad gäller samverkansavtalet finns det
en risk för att medarbetarna inte känner sig delaktiga i verksamheten.

4

3

12

Avdelningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Samverkan genomförs minst 10
ggr per år.

Personalorganisationerna kallas enligt
samverkansavtalet.

Löpande Bitr. förvaltningschef

RS

V3:4

Medarbetare som är intresserade och lämpliga för chefsuppdrag ska få möjlighet
till utveckling inför en framtida chefsroll.

11

Om Koncernkontorets chefer inte uppmärksammar de medarbetare som uttrycker eller på
annat vis visar på kompetenser för chef- och ledarskap finns det en risk att medarbetaren 2
väljer annan arbetsgivare

2

4

Avdelningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Chefer genomför minst ett
medarbetarsamtal under året.

Dialog mellan chef och medarbetare.

Löpande Respektive chef

RS

V3:5

Befintliga chefer ska ges goda förutsättningar och stöd för sitt ledarskap och sin
kompetensutveckling.

12

Om Koncernkontorets chefer inte ges möjlighet till verksamhetsnära stöd finns det risk för
3
att cheferna inte värnar om sin egna och sina medarbetares kompetensutveckling.

3

9

Avdelningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Alla avdelningar har en
kompetenförsörjningsplan som
uppdateras/revideras varje år

Dialog mellan cheferna inom
avdelningarna

Årligen

Respektive
avdelningschef

Dialog mellan chef och medarbetare.

Årligen

Bitr. förvaltningschef

Verksamhetsb
erättelsen i
årsredovisningen

0

0

Respektive chef

Årligen

Respektive
avdelningschef

Verksamhetsb
erättelsen i
årsredovisningen

0

0

RS

V3:6

Ett tydligt ledarskap är viktigt för att behålla, rekrytera och utveckla personalen i
Region Skåne

13

Om Koncernkontorets chefer har ett otydligt ledarskap finns det risk för att arbetsgivaren
inte kan rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare.

4

3

12

Avdelningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

RS

V3:7

Region Skåne ska verka för bättre förutsättningar för chefer att arbeta med
arbetsmiljön, och därmed ett hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart
arbetsliv.

14

Om Koncernkontorets chefer inte ges förutsättningar för att arbeta med hållbart arbetsliv,
finns det risk för att medarbetare upplever sin arbetsplats som ohälsosam och väljer
4
annan arbetsgivare.

3

12

Avdelningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

RS

V4

Alla medarbetare som väljer att
sluta på Koncernkontoret får
lämna synpunkter via en enkät
samt erbjuds ett exitsamtal av
närmsta chef.
Koncernkontorets chefer
genomför minst en gång per år
arbetsmiljörond,
medarbetarenkät samt en
uppföljning av SAM.

Verksamhetsb
erättelsen i
årsredovisningen

0

Verksamhetsb
erättelsen i
årsredovisningen
Verksamhetsb
erättelsen i
årsredovisningen
Verksamhetsb
erättelsen i
årsredovisningen
Verksamhetsb
erättelsen i
årsredovisningen

Risk finns för att målet om ”Långsiktigt stark ekonomi” inte uppnås på grund av svårigheter med att anpassa kostnaderna
efter beslutade ramar, vilket kan leda till höjda skatter och avgifter alternativt kvalitetsförsämringar i de tjänster som
produceras för medborgarna.

Långsiktigt stark ekonomi

0

Delområden

RS

V4:1

Region Skåne ska planera med framförhållning och handlingsberedskap.

15

Regionstyrelsens budget ska vara i balans. Obalans kan riskera genomförandet av beslutad
3
drift/utveckling

3

9

Förvaltningschef

RS

V4:2

Region Skånes alla beslut ska vara finansierade.

16

Ofinansierade beslut vilket minskar möjligheten till genomförande av beslutade uppdrag.

3

3

9

Ekonomidirektör

RS

V4:3

Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter ska vara
tydligt.

17

Ej uppnådd effektivitet vilket minskar möjligheten till genomförande av beslutade
uppdrag.

3

3

9

Ekonomidirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan
Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Löpande uppföljning av ekonomi

Löpande uppföljning av ekonomi

Månadssammandrag/verk
Chefer
samhetsb
erättelse
delår/år

Genomarbetade beslutsunderlag. Genomarbetade beslutsunderlag.

Löpande. Ansvarig chef

Genomarbetade beslutsunderlag. Genomarbetade beslutsunderlag.

Löpande. Ansvarig chef

Sida 1 av 6

Årsredovisnin
g

Årsredovisnin
g
Årsredovisnin
g

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionstyrelsen
P

P

P

Verksamhetsplan och budget - Plan för intern kontroll

P

RS

Delårsrapportering - Uppföljning av plan för intern kontroll

DR DR DR DR

Regionstyrelsen

RS

Årsredovisning - Uppföljning av plan för intern kontroll

Å Å

Å

Å

Kontrollområden - Region Skånes övergripande mål utgör obligatoriska kontrollområden.

Aktivitet/metod/avgränsning

Frekvens

Utförare

Tidpunkt för
rapportering till
nämnd

Risk finns för att målet om ”Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning” inte uppnås på grund av svårigheter med
att hantera vissa strategiska projekt/upphandlingar och ändrade arbetssätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som
förtroendemässiga skador

av att åtgärder/kontroller genomförts samt effekt

samt förbättringsåtgärder och tidplan för
genomförande och uppföljning av
åtgärderna

0

0

0

av att åtgärder/kontroller genomförts samt effekt

Identifierade
förbättringsområden

samt förbättringsåtgärder och tidplan
för genomförande och uppföljning av
åtgärderna

Riskpoäng

Beskrivning av åtgärd

Rapportering/avvikelse

Sannolikhet

Ja/Nej

Identifierade
förbättringsområden

Konsekvens

Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk
förvaltning

Roll/befattning

Rapportering/avvikelse

Riskvärde (färg)

A1

Beskrivning av risk. Riskformulering ska ske enligt denna mall: Risk för att...inträffar på grund
av...vilket kan leda till...

Kontroll

Riskpoäng

RS

RiskID

Åtgärd

Sannolikhet

Beskrivning

Beslut om åtgärd

Konsekvens

ID

Riskvärde (färg)

NSID

Riskägare
Riskpoäng

Samtliga obligatoriska kontrollområden ska i sin tur brytas ned i verksamhetsspecifika delområden
och riskbedömas. För rapportering i enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt ska även en samlad Risk - en risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå verksamhetens
mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert sätt.
riskbedömning göras kopplad till vart och ett av de av fullmäktige angivna övergripande målen.
Samlad riskbedömning ska även göras för vart och ett av de rutinorienterade kontrollområdena. För
dessa finns fördefinierade regiongemensamma delområden som ska riskbedömas.

Sannolikhet

Nämnd/styrelse

Regionstyrelsen

RS
Verksamhetsplan och budget - Riskanalys för intern kontroll

Riskvärde (färg)

RS

Konsekvens

2020

0

0

0

Delområden
RS

A1:1

Kunskap om och följsamhet till lagar och regelverk (ex. KL, LKBR, ML)

18

Att interna regler och legala regler för representation inte efterlevs och att moms
redovisas felaktigt vilket kan leda till att momsen som redovisas till Skatteverket blir
felaktig. Vid en eventuell skatterevision kan detta leda till skattetillägg mm.

4

3

12

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

RS

A1:2

Attesträtt och hantering (regler för samt efterlevnad av vilka som har attesträtt,
för vilken verksamhet och med vilka belopp mm)

19

Att attester och behörigheter i Raindance Marknadsplats och Raindance Drift inte
hanteras enligt centrala anvisningar vilket kan leda till att beställningar av läkemedel och
attest av läkemedelsfakturor inte görs av behöriga beställare.

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

RS

A1:3

In- och utbetalningar (kund-/leverantörsreskontra) (inkluderar även betalkort,
löner, reseräkningar, utlägg och interna transaktioner mm)

20

Att utlägg via reseräkningar inte följer regelverket , att rätt moms inte är avdragen vilket
kan leda tilla att momsen som redovisas till Skatteverket blir felaktig. Vid en eventuell
skatterevision kan detta leda till skattetillägg mm.

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Att reglerna för representation
efterlevs och att rätt moms
Stickprov
redovisas.
Att registrerade
beslutsattestbehörig-heter i
Raindance Marknadsplats och
Stickprov
Raindance Drift följer
beslutsunderlag och reglemente
och att upplagda behörigheter är
aktuella.
Kontrollera utlägg via
reseräkningar, att rätt moms är Stickprov
avdragen.

RS

A1:4

Projektredovisning (inkl. nyttorealisering)

21

Kontroll om projekt följer Region Skånes riktlinjer för redovisning av projekt samt
regelbunden balansering. Att projektmedel används enligt finansiärens anvisningar och
enligt projektplanen.

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

RS

A1:5

Investeringsredovisning (inkl. nyttorealisering)

22

Att anläggningar blir felaktigt redovisade vilket kan leda till att stora värden blir felaktigt
redovisade i balansräkningen.

3

2

6

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Att
projektmedel används enligt
finansiärens anvisningar och
enligt projektplanen.
Kontrollera aktivering av
anläggningar.

23

Att hantering av donationer inte sker enligt centrala anvisningar vilket kan leda till att
donationer blir felaktigt hanterade och redovisade

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Att reglerna för donationer
efterlevs och redovisas.

RS

A1:6

Donationer och gåvor (inkl. förvaltning)

3

3

9

GSF

Årsredovisnin
g

0

0

Efter
riskbedö GSF
mning

Årsredovisnin
g

0

0

1 ggr/år

GSF

Årsredovisnin
g

0

0

Stickprov

1 ggr/år

GSF

Årsredovisnin
g

0

0

Stickprov

1 ggr/år

GSF

Årsredovisnin
g

0

0

GSF

Årsredovisnin
g

0

0

0

0

Stickprov

1 ggr/år

1 ggr/år

RS

A1:7

Uppföljning och bedömning av risker för bristande följsamhet till budget och
åtgärder samt utvärdering

24

Bristfälliga rutiner för analys vilket kan leda till minskad möjlighet för genomförande av
beslutad drift/utveckling.

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Löpande uppföljning av ekonomi. Löpande uppföljning av ekonomi.

Månatlig
Chefer/controllers
en

Månadssamm
andrag/Verksa
mhetsberättel
se delår/år

RS

A1:8

Finansiering och upplåning

25

Region Skånes finansiella avtal avseende bl.a. upplåning, placeringar och
derivatinstrument, vilka hanteras inom finansenheten, ger upphov till bl.a. ränterisk,
valutakursrisk och motpartsrisk. Konsekvenserna av en bristfällig riskkontroll eller att
felaktiga beslut avseende finansiella avtal fattas skulle kunna bli allvarliga, då avtalen som
hanteras uppgår till mycket väsentliga belopp.

2

4

8

Ekonomidirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Följs Region Skånes finanspolicy? Extern konsult avgör metod

1 ggr/år

Extern konsult

Årsredovisnin
g

0

0

RS

A1:9

Ekonomimodell som tydliggör principer för ekonomisk styrning, rättvisande
redovisning och tillförlitliga räkenskaper

26

Att externa leverantörsfakturor inte belastar den/de perioder kostnaden avser vilket kan
leda till felaktigt resultat.

3

3

9

Förvaltningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Att leverantörsfakturor belastar
Stickprov
den/de perioder kostnaden avser.

1 ggr/år

GSF

Årsredovisnin
g

0

0

RS

A2

Risk finns för att målet om ”Upphandling/inköp” inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa
upphandlingar med därtill hörande avtalsstyrning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador.

Upphandling och inköp

0

0

0

0

0

0

Delområden

RS

A2:1

Kunskap om och efterlevnad av lagar och regelverk som avser upphandling och
inköp (inkl. beslutsrätt)

27

RS

A2:2

Uppföljning av avtal och avtalstrohet (inkl. utvärdering och åtgärder)

28

RS

A2:3

Att särskilt beakta risk för oegentligheter vid upphandling och inköp

29

RS

A3

Kompetensförsörjning och bisysslor

Risk för köp av icke kvalitetssäkrade varor till högre kostnad
Risk för upphandlingsskadeavgift
Rsk för skadestånd från avtalad leverantör
Risk att leverantörer tappar förtroende för RS som kund.
2
Bristande följsamhet avseende LOU kan resultera i upphandlingsskadeavgift, vilket kan bli
kännbart. Bristande följsamhet mot regler och riktlinjer kan resultera i ökade kostnader
för köpta varor och tjänster. Konsekvensen kan bli kännbar.

Risk för köp av icke kvalitetssäkrade varor till högre kostnad.
Risk för upphandlingsskadeavgift.
Risk för skadestånd från avtalad leverantör vilket kan leda till att leverantörer tappar
förtroende för RS som kund och väljer att ej lämna in anbud i upphandlingar.

Region Skåne är en skattefinansierad verksamhet och förtroendet från allmänheten är
mycket viktig. För att minimera risken för korruption är det viktigt med tydlighet och ha
en etisk hållning vid företagskontakter. I samband med att Riktlinje Etik vid
företagskontakter finns antagen, är det mindre sannolikt att det ska inträffa.

3

6

Inköpsdirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Koncerninköp har gjort stickprov
på sex avslutade upphandlingar
2019. De rena LOU-kraven är
uppfyllda. Sammanvägd
bedömning är att
Stickprover
upphandlingsförfarandet gällande
lagar och policies för
upphandlingar följs.
Mindre sannolikt att det skulle
inträffa.

1 ggr/år

Koncerninköp

Årsredovisnin
g

0

0

1 ggr/år

3

3

9

Inköpsdirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Uppföljning av avtal och
avtalstrohet sker löpande inom
alla kategorier på Koncerninköp.
Sedan 2019 finns ett systemstöd
"Inköpsanalysverktyg" att göra
uppföljning av avtalslojaliteten.
För att det ska fungera behöver
leverantörer fylla i avtalsnummer Stickprover
på fakturan i avsett fält. Det har
leverantörerna inte gjort. Därför
fungerar det inte att följa upp
avtalstroheten i systemet än. Ett
informationsbrev planeras att
skickas ut till samtliga avtals
leverantörer hösten 2019.

Koncerninköp

Årsredovisnin
g

0

0

2

3

6

Inköpsdirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Nya medarbetares informeras av
Enkät utskick till nya medarbetare för att
sin chef. Återkommande årlig
1 ggr per
kontrollera om att de fått information om
Koncerninköp
information varje vår för samtliga
år
riktlinjerna.
medarbetare.

Årsredovisnin
g

0

0

Risk finns för att målet om ”Kompetensförsörjning och Bisysslor” inte uppnås på grund av fortsatta rekryteringsproblem inom
vissa yrkesgrupper och bristande följsamhet mot gällande regelverk för bisysslor, vilket kan leda till både försämrad
tjänsteleverans och förtroendemässiga skador.

0

0

0

0

0

0

Delområden
RS

RS

RS

A3:1

A3:2

A3:3

Främja en god matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft på kort och
30
lång sikt

Om Koncernkontorets chefer inte arbetar med sina kompetensförsörjningsplaner finns det
4
risk för att inte kunna säkerställa tillgången till rätt kompetens.

2

Att använda kompetensen rätt genom exempelvis uppgiftsväxling och utveckling

Om Koncernkontorets chefer inte arbetar med sina kompetensförsörjningsplaner finns det
4
risk för att inte kunna säkerställa tillgången till rätt kompetens.

2

Om Koncernkontorets chefer inte har förutsättningar att arbeta med arbetsmiljön och
hållbart arbetsliv riskerar arbetsgivaren att mista kompetens pga. sjukskrivningar.

3

Förebygga och förkorta sjukfrånvaron genom hälsofrämjande arbetsmiljö och
hållbart arbetsliv

31

32

3

8
Avdelningschef
8
Avdelningschef

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan
Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan
Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

9
Avdelningschef

RS

A3:4

Särskilt följa brister inom särskilda kompetenser och inhyrning av olika
kompetenser

33

Inte aktuellt för Regionstyrelsen

1

1

1
Avdelningschef

RS

RS

RS

RS
RS

A3:5

A3:6

A3:7

A3:8

A4

Alla anställda som har bisysslor ska informera arbetsgivaren om dem.

Arbetsgivaren ska efterfråga uppgifter hos alla anställda om bisyssla.

34

35

Att särskilt beakta konkurrensförhållanden och risker för jäv vid bedömning av
bisysslor.

36

Särskilt uppmärksamma nyckelpersoner i förhållande till bisysslor.

37

Verkställighet beslut

Om Koncernkontorets chefer inte informerar sina medarbetare om att dessa skall anmäla
sina bisysslor riskerar arbetsgivaren möjligheten till att göra en bedömning av bisysslorna.

4

Om Koncernkontorets chefer inte informerar sina medarbetare om att dessa skall anmäla
sina bisysslor riskerar arbetsgivaren möjligheten till att göra en bedömning av bisysslorna.

4

2

8
Avdelningschef

2

8
Avdelningschef

Om Koncernkontorets inte följer förvaltningens rutiner kring bisysslor riskerar
arbetsgivaren möjligheten till att göra en bedömning av bisysslan på ett korrekt sätt.

4

Om Koncernkontorets inte följer förvaltningens rutiner kring bisysslor riskerar
arbetsgivaren möjligheten till att göra en bedömning av bisysslan på ett korrekt sätt.

4

2

8
Avdelningschef

2

8
Avdelningschef

Alla avdelningar har en
kompetenförsörjningsplan som
uppdateras/revideras varje år
Alla avdelningar har en
kompetenförsörjningsplan som
uppdateras/revideras varje år
Koncernkontorets chefer får
arbetsmiljöutbildning vid
anställning och sedan repetition
vart femte år.

Dialog mellan cheferna inom
avdelningarna

Årligen

Respektive
avdelningschef

Årsredovisnin
g

0

0

Dialog mellan cheferna inom
avdelningarna

Årligen

Respektive
avdelningschef

Årsredovisnin
g

0

0

Dialog mellan chefen och chefens chef

Årligen

Respektive
avdelningschef

Årsredovisnin
g

0

0

Årsredovisnin
g

0

0

Nej, befintliga åtgärder
och kontroller bedöms
tillräckliga
Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Vid medarbetarsamtalet frågar
chef medarbetare om detta

Chef och medarbetare

Löpande

Respektive
avdelningschef

Årsredovisnin
g

0

0

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Vid medarbetarsamtalet frågar
chef medarbetare om detta

Chef och medarbetare

Löpande

Respektive
avdelningschef

Årsredovisnin
g

0

0

0

0

0

0

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan
Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Bitr. förvaltningschef beslutar i
frågan med stöd från HRenheten.
Bitr. förvaltningschef beslutar i
frågan med stöd från HRenheten.

Bitr. förvaltningschef beslutar i frågan
med stöd från HR-enheten.

Löpande Bitr. förvaltningschef

Årsredovisnin
g

Bitr. förvaltningschef beslutar i frågan
med stöd från HR-enheten.

Löpande Bitr. förvaltningschef

Årsredovisnin
g

Risk finns för att målet om ”Verkställighet av beslut” inte uppnås på grund av misstag och hanteringsproblem i en stor och
komplex organisation med långa styrkedjor, vilket kan leda till att fattade beslut inte blir genomförda eller fördröjs med
missnöjda medborgare som följd.

0

Delområden

Sida 2 av 6

0

0

0

0

0

P

Verksamhetsplan och budget - Plan för intern kontroll

P

RS

Delårsrapportering - Uppföljning av plan för intern kontroll

DR DR DR DR

Regionstyrelsen

RS

Årsredovisning - Uppföljning av plan för intern kontroll

Å Å

Å

Å

Riskvärde (färg)

P

Kontrollområden - Region Skånes övergripande mål utgör obligatoriska kontrollområden.

Riskvärde (färg)

Identifierade
förbättringsområden

Frekvens

Utförare

Tidpunkt för
rapportering till
nämnd

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Stickprov

Stickprov

Årligen

Förvaltningschef

Årsredovisnin
g

0

0

Regionarkivarie

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Kontrollmoment och uppföljning
kopplas till ordinarie
statistikuppföljning i Journal och
arkivservice

Genomsnittlig ledtid för sekretessprövning och utlämnande.

Området för
Månatlig
Årsredovisnin
informationsförsörjnin
en
g
g och regionarkiv

0

0

8

Regiondirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Följs Region Skånes
regelverk/rutiner för
visselblåsartjänsten?

Stickprov

Årligen

Regionens chefsjurist

Årsredovisnin
g

0

0

RiskID

Beskrivning av risk. Riskformulering ska ske enligt denna mall: Risk för att...inträffar på grund
av...vilket kan leda till...

RS

A4:1

Besluts- och delegationsordning samt tillhörande behörigheter

38

I den nya kommunallagen finns ett tydligare regelverk kring delegerade beslut och
anmälningsplikt vilket innebär att även de beslut som vidaredelegeras ska anmälas till
Regionstyrelsen. Risk för att regelverk ej efterlevs.

39

Sekretessprövning och utlämnande av allmän handling. Skyndsamhetskravet i
Tryckfrihetsförordningen åsidosätts vilket skulle kunna innebära förtroendetapp, dålig
publicitet och anmälningar till JO, IVO och andra tillsynsmyndigheter.

4

3

12

4

Roll/befattning

Regiondirektör

Ja/Nej

av att åtgärder/kontroller genomförts samt effekt

samt förbättringsåtgärder och tidplan för
genomförande och uppföljning av
åtgärderna

Rapportering/avvikelse

av att åtgärder/kontroller genomförts samt effekt

samt förbättringsåtgärder och tidplan
för genomförande och uppföljning av
åtgärderna

Sannolikhet

Identifierade
förbättringsområden

Aktivitet/metod/avgränsning

Beskrivning

Ärendeberedning, diarieföring, arkivering, offentlighet och sekretess

Rapportering/avvikelse

Beskrivning av åtgärd

ID

A4:2

Kontroll

Riskpoäng

6

Åtgärd

Sannolikhet

3

Beslut om åtgärd

Konsekvens

2

Riskvärde (färg)

Riskägare
Riskpoäng

Samtliga obligatoriska kontrollområden ska i sin tur brytas ned i verksamhetsspecifika delområden
och riskbedömas. För rapportering i enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt ska även en samlad Risk - en risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå verksamhetens
mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert sätt.
riskbedömning göras kopplad till vart och ett av de av fullmäktige angivna övergripande målen.
Samlad riskbedömning ska även göras för vart och ett av de rutinorienterade kontrollområdena. För
dessa finns fördefinierade regiongemensamma delområden som ska riskbedömas.

Sannolikhet

Nämnd/styrelse

P

NSID

RS

Regionstyrelsen

RS
Verksamhetsplan och budget - Riskanalys för intern kontroll

Riskpoäng

Regionstyrelsen

Konsekvens

RS

Konsekvens

2020

RS

A4:3

Avvikelsehantering

40

Region Skåne har infört en visselblåsartjänst. Genom visselblåsartjänsten har medarbetare
möjlighet att anonymt rapportera om allvarliga missförhållanden i Region Skåne och våra
2
bolag rörande chefer, politiker och projektledare. Risk för att regelverk/rutiner ej
efterlevs.

RS

A4:4

Förstärka ledning, styrning och kontroll avseende regelefterlevnad.

41

Instruktioner avseende den finansiella verksamheten. Instruktionerna beskriver i detalj
behörigheterna för namngivna personer att göra affärsavslut och ingå olika typer av
finansiella avtal för Region Skånes räkning. Konsekvenserna av att instruktionen inte
uppdateras eller följs skulle kunna få allvarliga ekonomiska konsekvenser.

4

1

4

Ekonomidirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Är instruktioner avseende den
finansiella verksamheten
uppdaterade och följs de?

Extern konsult avgör metod

1 ggr/år

Extern konsult

Årsredovisnin
g

0

0

RS

A4:5

Förstärka ledning, styrning och kontroll avseende regelefterlevnad.

42

Säkerställande av övergripande stödprocesser för ekonomi och HR vilket annars skulle
kunna leda till felaktiga processer i förhållande till mål.

3

3

9

Ekonomidirektör/HRdirektör

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Genomgång av stödprocesser

Metod avgörs vid kontrolltillfälle

löpande

Ekonomidirektör/HRdirektör

Årsredovisnin
g

0

0

Ja, åtgärd/kontroll i
internkontrollplan

Kontroll av att lämnade bidrag till
organisationer, föreningar mm
Stickprov
sker i enlighet med beslutade
policys.

1 ggr/år

GSF

Årsredovisnin
g

0

0

RS

A4:6

Förstärka ledning, styrning och kontroll avseende regelefterlevnad.

43

Att utdelning av bidrag sker enligt beslutade policys. Risk för att regelverk och policys inte
3
efterlevs.

2

6

Förvaltningschef

Sida 3 av 6

Matris risk- och väsentlighetsbedömning

Rapportering

4 Allvarlig - är så
stor att fel inte får
inträffa

4

8

12

16

13-16: Direkt åtgärd krävs!

Minimera riskerna

Större avvikelse

3 Kännbar uppfattas som
besvärande för
intressenter/
Region Skåne

3

6

9

12

9-12: Reducera riskerna!

Åtgärda

Avvikelse

2 Lindrig uppfattas som liten
av intressenter
och/eller Region
Skåne

2

4

6

8

4-8: Håll under uppsikt!

Uppmärksamhet krävs

Mindre avvikelse

1 Försumbar - är
obetydlig för
intressenter
och/eller Region
Skåne

1

2

3

4

1-3: Inget agerande krävs!

Vi accepterar riskerna

Obetydlig avvikelse

Konsekvens /
Sannolikhet

1 Osannolik risken är praktiskt
taget obefintlig för
att fel ska uppstå

2 Mindre sannolik
3 Möjlig - det finns 4 Sannolik - det är
- risken är mycket
en möjlig risk för
mycket troligt att fel
liten för att fel ska
att fel ska uppstå
ska uppstå
uppstå

Uppgift saknas

Vad är en risk? Vad är ett riskvärde?
En risk är en oönskad händelse som, om den inträffar, kan hindra att mål nås och att strategier genomförs.
Ett riskvärde är sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar, i kombination med konsekvenserna av denna händelse.
Riskanalysen svarar på tre frågor:
Vad kan hända?
Hur troligt är det?
Vad blir konsekvensen?
Riskanalysen läggs upp i olika steg:
qIdentifiera risker utifrån de övergripande målen och de rutinorienterade kontrollområdena. Till varje risk ska finnas en riskägare.
qBeskriva risker – vad beror de på och vilka konsekvenser kan de få? Riskformulering ska ske enligt denna mall: Risk för att...inträffar på grund av...vilket kan leda till…
qVärdera sannolikheten att risken inträffar och hur allvarliga konsekvenserna skulle bli.
qRäkna ut riskvärde för att kunna prioritera de viktigaste riskerna.
qFör varje risk ska beslut om åtgärd fattas (Ja/Nej). Beslutet kan innebära nedanstående:
Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan
Nej, risken accepteras
Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga
qI samband med uppföljning i DR och ÅR ska uppdaterade och eventuella tillkommande riskbedömningar rapporteras.

Riskkarta

Regionstyrelsen

4 Allvarlig

K
O
3 Kännbar
N
S
E
K
V
E
2 Lindrig
N
S

1 Försumbar

1 Osannolik

2 Mindre sannolik

3 Möjlig

4 Sannolik

SANNOLIKHET
Riskkarta - hur riskerna förhåller sig till varandra och bör prioriteras
Resultatet av inventeringen kan illustreras i en riskkarta som blir ett hjälpmedel för att kunna prioritera
identifierade riskområden. Riskkartan är ett överskådligt dokument för uppföljningen och bör uppdateras
regelbundet. Riskkartan underlättar därmed besluten om hur riskerna ska bemötas med olika riskstrategier
(undvika, reducera, minimera, acceptera) samt ökar organisationens förmåga att kunna satsa rätt resurser på rätt
område.

V1
V2
V3
V4

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
Drivande utvecklingsaktör
Attraktiv arbetsgivare
Långsiktigt stark ekonomi

A1
A2
A3
A4

Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning
Upphandling och inköp
Kompetensförsörjning och bisysslor
Verkställighet beslut

2020 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll

P

DR

Nämnd/Styrelse
Regionstyrelsen
Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna
kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål
(verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig hantering (rutinorienterade kontrollområden) illustreras av de
olika färgerna.

För rapportering i enlighet med RS
uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning
göras för det obligatoriska kontrollområdet.

ÅR

Uppgift saknas

Uppgift saknas

13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera

Större avvikelse

9-12: Reducera riskerna - åtgärda

Avvikelse

4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma

Mindre avvikelse

1-3: Inget agerande krävs - acceptera

Obetydlig avvikelse

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
Drivande utvecklingsaktör
Attraktiv arbetsgivare
Långsiktigt stark ekonomi
1)
2)
3)
4)

Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning
Upphandling och inköp
Kompetensförsörjning och bisysslor
Verkställighet beslut

2020 Utvärdering av internkontrollarbetet

P

Uppföljning/utvärderin
Info/Kommunikation Kontrollaktiviteter Riskbedömning
g

Kontrollmiljö

Nämnds/styrelses rapporter ska kompletteras med en skriftlig sammanfattning innehållandes en kort beskrivning av den
interna kontrollen och eventuella avvikelser och åtgärder utifrån följande frågor. För respektive område/fråga ska färgindikator
användas för att markera status för internkontrollarbetet inom respektive område.

Ansvar och befogenheter tydliggjorda -

Vilka är aktörerna och
deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det interna
kontrollarbetet på olika nivåer? Har nämnden antagit regler och anvisningar för den
interna kontrollen?

Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och
dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern
kontroll, inkluderande riskanalysen, ut?

Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade
i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till
måluppfyllelsen - ge exempel?

Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen -

Hur

hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker
återrapportering på olika nivåer?

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och
återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder som har
vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet?

DR

ÅR
Uppgift saknas

Uppgift saknas

Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att
uppnå en tillräcklig intern kontroll

Omedelbara åtgärder behöver
vidtas för att uppnå en tillräcklig
intern kontroll

Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en
tillräcklig intern kontroll

Åtgärder behöver vidtas för att
uppnå en tillräcklig intern kontroll

Förbättringsområden finns

Förbättringsområden finns

Tillfredsställande

Tillfredsställande

