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   För kännedom och beaktande: 

   Samtliga nämnder och styrelser 

Förstudie av Information/kommunikation på Region Skånes 

hemsida och intranät - Rapport nr 11 – 2022 

Syftet med förstudien har varit att kartlägga hur information och 

kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät fungerar och 

hanteras. Vidare har syftet med förstudien varit att identifiera eventuella 

revisionsrisker inom det aktuella området för att ge revisorerna en 

sakkunnig bedömning om det finns behov av att genomföra ytterligare 

granskningsinsatser. 

 

Förstudien baseras på ett antal frågeställningar rörande styrdokument, 

ansvarsfördelning, tillgänglig och sökbar information samt hur 

kommunikationskanaler hanteras. I förstudien konstateras att det politiska 

ansvaret avseende information och kommunikation inte är fastställt i 

styrande dokument och inte heller uttalat. Därtill är det inte fastställt var 

ansvaret för efterlevnad av tillgänglighetsdirektivet i dokument ligger inom 

organisationen.  

 

Rörande organisationen kring hantering av webbplatserna, vilka illustreras i 

rapporten, ser dessa olika ut beroende på vilken webbplats som avses. För 

specifikt vardgivare.skane.se bedöms det finnas risker på grund av att ett 

stort antal personer har möjlighet att publicera på webbplatsen. Detta 

medför att risken för fel ökar och möjligheten till kontroll minskar.  

 

Det finns ett antal styrande dokument inom området som har antagits 

politiskt. Dessa har inte reviderats på cirka 10 år, vilket kan medföra att 

dessa är inaktuella i fler avseenden. Vidare finns ett flertal anvisningar och 

regelverk som har beslutats på tjänstemannanivå. Hur dessa relaterar till de 

övergripande styrdokument samt en övergripande ansvarsstruktur, som inte 

är fastställd, bedöms vara otydligt.  

 

I bifogad förstudie sammanställs svar på förstudiens frågeställningar och 

listar identifierade risker kopplad till varje fråga. Förstudiens resultat visar 

att de revisionsrisker som har identifierats i förstudien bör beaktas i 

revisionens arbete framöver.  

 



 
 

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2022-12-13 och 

beslutade att översända missiv och rapport för kännedom och beaktande till 

samtliga nämnder och styrelser i Region Skåne.  

För revisorskollegiet 

 

 

Louise Rehn Winsborg    

Ordförande   George Smidlund 

   Revisionsdirektör 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


