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Vattenförsörjning – uppföljning  
 

Regionens revisorer ansvarar enligt Kommunallagen för att genomföra årlig 
granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och 
ansvar har regionens revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Gransk-
ningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en 
riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2022” har revisorerna 
beslutat om en uppföljning av den förstudie som genomfördes 2019 avse-
ende vattenförsörjningen vid länets sjukhus.  
 

I förstudien 2019 konstaterades bland annat att:  

• det under den då innevarande mandatperioden ännu inte hade fast-
ställts någon plan för hur extraordinära händelser skulle hanteras. 

• reservvattenanläggningen vid Centralsjukhuset i Karlstad inte fullt ut 
kunde täcka vattenbehovet vid de tidpunkter på dygnet då förbruk-
ningen är högst. 

• en kartläggning hade visat att ”Det finns generellt brister i reservvat-
tenanläggningarnas kapacitet och vid Sjukhuset i Torsby även på re-
servvattnets kvalitet.” 

• det vid länets tre sjukhus hade genomförts en utredning angående 
lämpliga åtgärder för reservvattenförsörjning.  

• det i en genomförd kartläggning konstaterades följande: ”Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att inget av länets sjukhus har ett reservvattensy-
stem som helt uppfyller önskemålet om säker och varaktig vattenför-
sörjning i en krissituation.” 

  

Syfte 

Syftet med denna uppföljning var att granska vilka åtgärder Regionstyrel-
sen vidtagit för att säkerställa tillräcklig leveranssäkerhet och att vattenkva-
liteten är tryggad till länets sjukhus. Uppföljningen har utgått från de iakt-
tagelser och synpunkter som redovisades i revisorernas rapport från 2019. 
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För att uppnå syftet med uppföljningen skulle följande revisionsfrågor bes-
varas: 

• Vilka beslut har Regionstyrelsen fattat i syfte att säkerställa tillräcklig le-
veranssäkerhet och att vattenkvaliteten är tryggad till länets sjukhus?  

• Har Regionstyrelsen tillsett att det genomförs ändamålsenliga risk- och 
sårbarhetsanalyser vad gäller vattenförsörjningen?  

• Vilka styrdokument, riktlinjer och rutiner har styrelsen fastställt avse-
ende ansvar och roller för en tryggad vattenförsörjning?  

• Har Regionstyrelsen under mandatperioden, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalys, fastställt en plan för hur de skall hantera extraordi-
nära händelser (enligt lagen 2006:544)?  

• Sker det en kontinuerlig och systematisk uppföljning och återkoppling 
till Regionstyrelsen (i förhållande till mål och styrdokument) avseende 
arbetet med att trygga vattenförsörjningen? 

• Har Regionstyrelsen vidtagit åtgärder med anledning av vad som fram-
kom i den förstudie som genomfördes år 2019? 

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom. Med uppmaning 
om att: 

Regionstyrelsen tillser att en åtgärdsplan tas fram utifrån vad som fram-
kommer i den risk- och sårbarhetsanalys som kommer att genomföras i 
samband med ny mandatperiod.  

Regionstyrelsen följer frågan om reservvattenkvaliteten vid sjukhuset i 
Torsby. Frågan om reservvattenkvaliteten kommer, enligt uppgift, att aktu-
aliseras och bedömas på nytt under hösten 2022.   

Regionstyrelsen uppmärksammar den bedömning som gjorts, att inget av 
länets sjukhus har ett reservvattensystem som fullt ut uppfyller beho-
vet/önskemålet om en säker och varaktig vattenförsörjning i en krissituat-
ion. 
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