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Regionens arbete med arbetsmiljö – uppföljning 
 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av region-

ens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens 

revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på 

granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revis-

ionsplan. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna beslutat om en uppföljande 

granskning av regionens arbete med arbetsmiljö.   

 

Region Värmland arbetar på olika sätt för att stärka rollen som attraktiv ar-

betsgivare. I detta arbete är det en avgörande faktor att skapa en god arbets-

miljö för regionens medarbetare, dels för att behålla och rekrytera personal,  

dels för att minska sjukfrånvaron. 

 

Dåvarande landstingets revisorer genomförde under 2016 en granskning av-

seende landstingets arbete med arbetsmiljö. I rapporten som överlämnades 

till landstingsstyrelsen lämnades synpunkter och rekommendationer.  

 

Regionens revisorer gör regelbundet uppföljningar av tidigare granskningar 

i syfte att bedöma om revisorernas synpunkter har beaktats. 

 

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen var: hur har regionstyrel-

sen beaktat de iakttagelser och rekommendationer som lämnades i revisions-

rapporten från 2016.  

 

Har regionstyrelsen säkerställt att de synpunkter som lämnades i rapporten 

från 2016 avseende arbete med arbetsmiljö har beaktats?  

Om granskningen visar att brister kvarstår, vilka åtgärder behöver vidtas.  

 

Granskningens syfte har brutits ned i ett antal revisionsfrågor kopplade till 

rekommendationerna: 

 

Utifrån granskningens resultat hade ett antal utvecklingsområden identifie-

rats. I rapporten rekommenderades landstingsstyrelsen att: 

 

• Säkerställa att det finns en tydlig uppgiftsfördelning som överensstämmer 

med gällande organisation inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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• Tillse att samlade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet              

utarbetas.   
 

• Säkerställa att handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tas 

fram och följs upp inom samtliga verksamheter.  
 

• Tillse att stödet för att följa upp arbetsskade- och tillbudsrapportering      

utvecklas.   
 

• Tillse att rutiner för att följa upp åtgärder avseende arbetsskador och          

tillbud.  
 

Det huvudsakliga syftet med denna uppföljande granskning var att bedöma 

hur regionstyrelsen har beaktat de rekommendationer som revisorerna läm-

nade i granskningen från 2016.  

I granskningen framkommer att det finns ett antal uppdaterade dokument i 

form av riktlinjer och rutiner som avser arbetsmiljöarbetet framtagna av 

HR-avdelningen i Region Värmland. 

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de 

frågor som ställts, och av svaren att döma har en utveckling skett  och på-

går fortlöpande inom arbetsmiljöområdet.  

 

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom. 

 

 

 

Ingela Wretling   Daniel Berghel 

ordförande  vice ordförande 

 


