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Inhyrd personal

Hiilso- och sjukv6rdsn2imnden har de senaste aren redovisat en negativ awikelse mot budget. Den
<ikade nettokostnadsutvecklingen anges bland annat bero pi 6kade kostnader ftir inhyrd personal. Fcir
2019 redovisade hiilso- och sjukvirdsniimnden en negativ budgetawikelse giillande inhyrd personal
om 218 mnkr. Av irsredovisning 2019 gir att utldsa att arbete har genom{iirts f<ir att minska
beroendet av inhyrd personal men att det inom primiirvirden kvarstir stora utmaningar ftir att lyckas
minska beroendet av inhyrd personal.

Av kommunallagen framg6r att styrelser och niimnder ska ha kontroll 6ver sin verksamhet. Detta
innebdr att styrelser och ndmnder ansvarar fijr att ha en indamilsenlig styming och shkra rutiner.
Intem kontroll 2ir ett ledningsverktyg med betydelse ftir tjiinstemannaledning och styrelsen. F<ir att
styra verksamheten mot fastlagd budget iir att det vasentligt att upphandling och avrop av ingAngna
avtal fiir bland annat inhyrd personal sker pi ett iindam&lsenligt siitt och att det finns en tillriicklig
intem kontroll i processen.
Revisorema har utifr6n sin riskbed<imning valt att genomfiira cn granskning av omridet utifrin
perspektiven iindamilsenlighet och tillrncklig intem kontroll. Konsekvensema av fortsatt 6kad
kostnadsutveckling samt bristande rutiner och kontroller kan

fi

bide ekonomiska och fijrtroende-

miissiga loljer.
Syftet med granskningen iir att bedtima om regionstyrelsen har sdkerstdllt en indamilsenlio
upphandlingsprocess avseende inhurd personal, och att regionstryelsen samt hiilso- och
sjukvirdsniimnden har siikerstiillt en iindamAlsenlig avropsprocess giillande inhyrd personal.
Granskningen syftar iiven till att bed6ma om hiilso- och sjukvirdsniimnden har siikerstiillt en
tillriicklig interna kontrollen inom granskningsomridet.
Granskningsresultatet har bedtjmts utifrin skalan "ej uppfyllt",
6verviigande del" etier "helt uppflillt".

"i

begriinsad utstreckning",

"till

Efter genom{iird granskning 96r vi den samlade bed<imningen att regionstyrelsen till iverviigande del
har siikerstiillt en iindamfllsenlig upphandlingsprocess giillande inhyrd personal och att hiilso- och
sjukvirdsniimnden till 6verviigande del har s2ikerstiillt att den intema kontrollen inom
granskningsomridet iir tillriicklig.

Med utgingspunkt frin de iakttagelser och bedtimningar som har framkommit i den uppftiljande
granskningen liimnar vi ftitjande rekommendationer till:
Regionstyrelsen:

.

Sekerstalla att arbetet kring en lT-baserad hantering av behdrighetsadminishation gellande attestanter

fiirdigstiill

s.

Hiilso- och sjukvirdsniimnden:

.

Sakerstiilla att arbetet fortsatter kring att minska beroende av inhyrd personal

.

Sdkerstella att rutiner finns kring bestiillning av bemanningstj?inster fiir inhyrd personal per virdenhet fdr att
mtijligg6ra att rutinen king leveranskvittens fungerar som avsett.
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Vice ordfiirande

fiir att nA en ekonomi i balans.

