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Till fullmäktige i Region Sörmland
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i

regionens ftiretag. Granskningen har utfi)rts av sakkunniga som biträder revisorerna

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar ftir att verksamheten bedrivits enligt gällande måI, beslut
och riktlinjer samt de lagar och fÌireskrifter som gäller ftir verksamheten. De ansvarar också ftjr att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorema ansvarar fr)r att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och ft)reskrifter som gäller frir
verksamheten.
Granskningen har utfürts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det
resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". I bilagan finns revisorernas iakttagelser
samt ftirslag till fürbättringar.
Coronapandemins effekter på verksamhet och ekonomi fiirsvårar utvärdering, jämfürelser och analyser

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Region Sörmland

har bedrivit
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, med undantag lor
vad som framgår avseende måluppfullelsen nedan.

Vi bedömer

att räkenskaperna

i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämnders och beredningarnas interna kontroll
Vi bedömer att de verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen

har varit

tillräcklig

avseende verksamhetsperspektivet

i begränsad utsträckning är florenliga med de politiska mål som fullmäktige beslutat om vad gäller
tillgängligheten. Hälso-och sjukvården upptrller inte den lagstadgade nationella vårdgarantin under
2020.

Vi delar i stort regionstyrelsens bedömning att Region Sörmland trots allt har klarat av

ta hand om covid-patienter, ta hand om övrig vård som är akut, upprätthålla

digitalisera delar av vård och kulturutbud.
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Vi bedömer

att de verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen avseende medborgarperspektivet
och resursperspektivet till stora delar är ftirenliga med de politiska mål som fullmäktige beslutat om.

Vi bedömer

beslutat om.

att resultatet enligt årsredovisningen är ftirenligt med det finansiella mål som fullmäktige

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet ftir styrelse, nämnder och beredningar
ledamöter i dessa organ.

vi tillstyrker
Vi

att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning ftir 2020.

åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
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Till

denna revisionsberättelse hör bilaga Revisorernas redogörelse med underbilaga
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