REVISORERNA
Handläggare

Johan Magnusson

Direkttelefon

Datum

Vår beteckning

2019-10-15

Rev/19027

Ert datum

Er beteckning

054-61 40 60

Regionstyrelsen (för kännedom)

Vattenförsörjning till sjukhusen - förstudie
Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens
revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på
granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2019” ingår bland annat en förstudie
avseende vattenförsörjningen till sjukhusen.
Tillgången till rent dricksvatten är, tillsammans med en fungerande elförsörjning, en av de viktigaste förutsättningarna för att bedriva en ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Avbrott i vattenförsörjningen eller otjänligt vatten
skulle innebära stora problem i verksamheten.
I den nu genomförda förstudien har det övergripande syftet varit att bedöma
om det finns behov av och förutsättningar för att genomföra en fördjupad
granskning av den aktuella verksamheten. För att uppnå syftet med förstudien har följande revisionsfrågor formulerats:
•

Vilka beslut har Regionstyrelsen fattat i syfte att säkerställa tillräcklig
leveranssäkerhet 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 avseende ansvar och roller för en tryggad vattenförsörjning?

•

Sker det en kontinuerlig och systematisk uppföljning och återkoppling
till Regionstyrelsen (i förhållande till mål och styrdokument) avseende
arbetet med att trygga vattenförsörjningen?
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Utifrån förstudiens resultat är vår bedömning att vi har fått en bild av vattenförsörjningen vid sjukhusen samt det arbete som pågår för att säkra
denna.
En ny ”Regional plan vid allvarliga och extraordinära händelser” är under
utarbetande och kommer att fastställas av Regionstyrelsen.
Mot bakgrund av detta är vår bedömning att revisorerna i nuläget inte bör
genomföra en fördjupad granskning, utan avvakta och invänta att den nya
regionala planen färdigställs och fastställs av Regionstyrelsen.
Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.
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