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Regionstyrelsens arbetsutskott

Fastställande av Region Skånes risk- och
sårbarhetsanalyser
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen handläggning
för fastställande av risk- och sårbarhetsanalyser under
mandatperioden.
Sammanfattning

Region Skåne ska enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser, analysera vilka extraordinära
händelser som kan inträffa i landstinget och hur dessa kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys. Nu föreligger förslag till handläggningsordning
för fastställande av dessa rapporter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2012-11-28
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Region Skåne ska enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser, analysera vilka extraordinära
händelser som kan inträffa i landstinget och hur dessa kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys. Enligt föreskriften (MSBFS 2010:6) om
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser, ska landstingens
risk- och sårbarhetsanalys redovisas skriftligen till Socialstyrelsen med
kopia till länsstyrelsen samt till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap senast den 30 september under mandatperiodens första år.

http://pactdia.reg.skane.se/Arbetsdokument/RSAU_Nov_bf_1101632-U2.doc
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För Region Skånes del fastställde regionstyrelsens arbetsutskott denna
rapport vid sitt sammanträde 2011-08-31, § 49.
Landstingen ska därefter regelbundet följa upp sin risk- och
sårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen till länsstyrelsen respektive
till Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Rapporteringen ska redovisas skriftligen i elektronisk form senast den 15
september under övriga år i varje mandatperiod.
För att tydliggöra handläggningen av dessa rapporter under mandatperioden
föreslås följande:
•

Mandatperiodens första år fastställs risk- och sårbarhetsanalysen av
regionstyrelsens arbetsutskott. Utskottet beslutar även vid detta
tillfälle vem som ska vara verkställare, vilket föreslås vara
regiondirektören.

•

Övriga år, avseende de årliga uppföljningarna, fastställs rapporten av
regiondirektören. Regionstyrelsens arbetsutskott erhåller
information.

•

I de fall de årliga rapporterna innehåller avvikelser fastställs
rapporten av regionstyrelsens arbetsutskott.
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