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Granskningsstrategi 2023-2026  
 

 

Revisorernas uppdrag 
 
Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrel-

ser och nämnder och lägga förslag till fullmäktige som i sin tur fattar beslut 

i ansvarsfrågan. Granskningar genomförda utifrån revisionsuppdraget är 

medlet att nå fram till denna ansvarsprövning. Revisionsarbetet kan utöver 

detta bidra till verksamhetens utveckling.  

 

Revisorerna granskar enligt kommunallagen årligen i den omfattning som 

följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller 

lekmannarevisorer som utsetts i kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Revisorerna prövar enligt kommunallagen om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om rä-

kenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 

nämnderna är tillräcklig. 

 

 

 Revisorernas riskbedömning och revisionsplan 
  

Revisorerna gör aktiva val i sin granskning, val som baseras på inhämtad 

kunskap och bedömning av risk i verksamheten. Revisorerna identifierar 

händelser och företeelser som innebär risk för att verksamhetens uppdrag 

inte kan genomföras eller att målen för verksamheten inte nås. Revisorerna 

bedömer också hur sannolikt det är händelserna eller företeelserna inträffar 

och vilka konsekvenserna kan bli.  

 

Revisorerna bedömer risker i verksamheten i samband med den årliga plane-

ringen av granskningens omfattning och inriktning. Arbetet dokumenteras i 

en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet redovisas revisorernas 

riskbedömningar och de granskningar som revisorerna avser att genomföra 

avseende aktuellt verksamhetsår samt planerade aktiviteter i anslutning till 

granskningsarbetet. Förutsättningarna för revisorernas uppdrag påverkas av 

förändringar i regionens organisation, lagstiftning och andra förändringar i 

regionens omvärld. Riskbedömningen ska revideras vid behov. 

 
Utgångspunkten för revisorernas riskbedömning är de finansiella mål och de 

verksamhetsmål som fullmäktige fastställt samt de bestämmelser som styr 

regionens verksamhet.  
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Regionens ledning, roller och ansvar 
 
Regionfullmäktige anger övergripande mål för verksamheten och fattar be-

slut om regionens budget. Regionstyrelsen, de olika nämnderna och verk-

samheterna skall konkretisera målen. De fastställda målen ska följas upp 

och utvärderas av Regionstyrelsen samt nämnderna. Verksamheterna mäter, 

följer upp och avrapporterar den egna måluppfyllelsen. Regionstyrelsen gör 

en bedömning av måluppfyllelse på regionnivå som sedan redovisas till 

fullmäktige. Det är viktigt att de mål som formuleras, på olika nivåer i orga-

nisationen, är kongruenta och att rapporteringen till regionstyrelse och full-

mäktige är anpassad till respektive politiska nivå.  

 

I revisorernas uppdrag ingår att granska dels den styrning som Regionstyrel-

sen utövar på uppdrag av fullmäktige, dels det övergripande uppsiktsansvar 

som Regionstyrelsen har enligt kommunallagen. Revisorerna granskar även 

att Regionstyrelsen verkställer de politiska besluten i enlighet med givna de-

legationer. Revisorerna bedömer den styrning, ledning och uppföljning som 

Regionstyrelsen utövar för att säkerställa att regionen fullgör sitt uppdrag. 

Revisorerna granskar även att nämnderna verkställer de politiska besluten 

inom sina respektive verksamheter. 

 

Det åligger Regionstyrelsen att tillse att det inom regionens verksamheter 

finns en god intern kontroll. En god intern kontroll förutsätter bland annat 

tydliga och dokumenterade rutiner och anvisningar samt ett uppdaterat at-

testreglemente som tillämpas i organisationen. Revisorerna granskar om 

Regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna granskar på 

samma sätt om nämnderna har en tillräcklig intern kontroll inom sina re-

spektive verksamheter. 

 

 

Regionens verksamhet 
 

Regionen har egen beskattningsrätt och ett tydligt ansvar för regional ut-

veckling, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård.  

 

Det övergripande dokumentet för all planering i regionen är Värmlandsstra-

tegin, som tagits fram i bred samverkan. Kopplat till den finns handlings-

planer och fördjupade strategier för en mängd områden inom regional ut-

veckling. För hälso- och sjukvården är det övergripande dokumentet Ut-

vecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.  

 

Hälso- och sjukvård samt tandvård genomförs i egen regi och av privata 

vårdgivare. Vårdval förekommer idag inom primärvården, Hälsoval Värm-

land. Valfrihet mellan privat och offentligt driven verksamhet förekommer 

också inom tandvårdens område. Privata vårdgivare förekommer också 

inom andra områden. 

 

Regionfullmäktige har i sin regionplan fastställt mål och inriktning för Reg-

ionstyrelsen samt övriga nämnder. Till regionplanen finns Regionfullmäkti-



REGION VÄRMLAND    

    

     

3 

ges mätplan med ett urval indikatorer för respektive mål. Regionstyrelsen 

har till uppgift att följa upp regionplanen och rapportera till Regionfullmäk-

tige vid två tillfällen under året. Regionstyrelsen samordnar även nämnder-

nas redovisningar.  

 

I regionplanen redovisas regionens effektmål (trygga och nöjda invånare, at-

traktivt och hållbart Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa samt hållbar 

organisation). Nämndernas måluppfyllelse av sina resultatmål, analys av lä-

get i länet och pågående aktiviteter, bildar Region Värmlands bidrag till 

ökad måluppfyllelse av effektmålen. 

 

Det ingår i revisorernas uppdrag att bedöma om resultaten i delårsrapport 

och årsredovisning är förenliga med de mål Regionfullmäktige beslutat om. 

 

    

Beslut: Revisorerna 2023-02-23 


