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Krisberedskap - uppföljning 

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens 

samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens reviso-

rer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områ-

den som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. 

Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och 

revisionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har revisorerna aktualiserat en uppfölj-

ning avseende den förstudie som genomfördes 2017, gällande dåvarande lands-

tingets krisberedskap. 

Utgångspunkten för regioners och kommuners hantering av kriser och krisbe-

redskap är Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  

Lagens syfte är att kommuner och regioner ska ha en god förmåga att hantera 

krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en 

grundläggande förmåga till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses en 

händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller över-

hängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller region. 

Region Värmlands uppgift är att ge medborgarna service inom flera områden, 

bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildningsfrågor, näringslivs-

utveckling, och kultur. Region Värmland har också ansvar för den katastrofme-

dicinska beredskapen utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialsty-

relsens föreskrifter. 

 

 



  2020-12-10  2 

 

 

 

Denna aktuella uppföljande granskning har genomförts av regionens revisions-

kontor på revisorernas uppdrag. Uppföljningen har haft som utgångspunkt de 

iakttagelser som redovisades i den förstudie avseende krisberedskap i dåvarande 

landstinget, som genomfördes år 2017. 

I rapporten redovisas bland annat följande iakttagelser och sammanfattande be-

dömning: 

Revisorerna konstaterar att reglementen och riktlinjer samt styrdokument upp-

rättats inom det aktuella området. Det pågår dock arbete med att komplettera 

och revidera vissa dokument som ännu inte är fastställda.  

Vår sammanfattande bedömning är därför att Regionstyrelsen i huvudsak sä-

kerställt att regionens kris- och katastrofberedskap uppfyller de krav som fram-

går av lagstiftning och myndigheters riktlinjer.      

Vidare anser revisorerna att återkoppling och information till Regionstyrelsen, 

avseende säkerhets- och beredskapsfrågor, kan utvecklas och ske på ett mer 

systematiskt sätt.  

I den förstudie som revisorerna genomförde år 2017 var bedömningen att revi-

sorerna fått svar på de frågor som ställts. Revisorerna framförde ingen kritik 

i den rapporten och konstaterade då att det inte fanns behov av att genomföra 

en fördjupad granskning inom området.  

Revisorerna anser att Regionstyrelsens beslut att utvärdera Region Värmlands 

hantering av coronapandemin är välmotiverat. Revisorerna kommer att ta del 

av de slutsatser som framkommer i utvärderingen. 

 

Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom till Regionsty-

relsen. 
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